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 :ט לא הנני א

 -- -- -- ןווטשנעטכיל לארשיו

 -- -- שרעה ןַאמבול רָאסעּפַארּפ

 -== ייד שש י- -- רעסַאוו רואמ

 א א ר א ךעשיזָא ויצירואמ

 ר ר א א טרעביז ןושרג

 תהיה תחש השיחה טחח גָאלק רעזָאל

 -ווָאּפיל הרש .רד ןוא היעשו .רד

 וקסנַאלעטסַאק אטרעב ןוא םהרבא

 א א אראפ רעניופ ןָאעל .רד

 יא --- עפָאו סירָאב .רד

 א א א א ָאריּפַאש ַאלעב

 --- == -- ןרָאהנעשרעה המלש .רד

 הק חשחמ היה הי ךידש ייד ןייטשּפע הקבר

 == זה -=-- -- ֹוקסדו רגָאװָאנ עי נָאס

 == יה -- -- שטיוועלעקנַאי ףסוו

 = היי יי ייד זי ןַאמגוופ יבררמ

 == יה == -- -- שטיווָאנָארַא ףסו ו

 א ר א א א ןרעטש םיסקַאמ

 -- -- ווָארעזוװעי עביל ןוא יכדרמ

 ת-- יח == -- רעטכור הקבר רתסוא

 26 טיי חיחח ךיחד חיה ץישפיל דוד ףסוו

 == == = רעלעה-עדיורב ענַא .רד

 === יה יי= = == -- ןַאמדלָאג לואש

 == -- -- שטוווָאקרעב לאוומש .רד

 -== ךיה --- --- רעבמָאצ ןַאמּפול .רד

 == חוש טיט ייד שי ץוז לאוומש םהרבא

9 

82 

117 

 1840 --- זיה שדה ךיחח היד יש דלישיטָאר הנו ו

 158 = = == -- רעכַאמנשַאמַאק ןמלק

 18 = י--- אה שיטה טישח ךחח ןַאמיינ לואי חו

 161 --- === יה יד = נוימרעבליז םייח

 106 --- הייד היחד הויה דידח ךײח רענכווװא עזָאר

 169 -- -- סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד

 168 -- -- -- -- שטיוװָאבוקַאי עדלָאג

 169 --- -יה חיה חיה חחד שמיוועקטונ ךורב

 171 (ָאקנעדַאלָאכ דוד) ווָארעס יא עטנ

 1740 --- === היה חדשה חי קָאמשנוב לאו מש

 176 -- -- -- -- ןויטשלעמרעמ רואמ

 177 -- -- -- -- רעלַאטנעגרָאמ ףסוו

 180 = י-ה חייח ייד חדחז יי ןיקטע ריאמ

 188 -- -- -- -- 'יקסווָאריױװ ןימונב

 1840 --- היה חדח יד שיח סָארבב בקעי .ריד

 187 -- -- - רעלגיואניוא לָארַאק .רד

 190 --- --- היה ייד == רעוּפַאּפ ויצורזאמ

 190 --- --- -- --- רעביורשי קיירנעה .רד

 194 -- -- -- ו!ולברעטסנעפ עייש .רד

 1909 --- --- -י= י-ה =ד= = רעקענ עשו הי

 900 --- == זיד די יד רעציבמעד חסּפ

 909 שטיווָארדנַאסקעלַא םלעהליוו .רֹד

 208 --- --- דדה חיה ךדח רערעשי לאו נמע

 204 -- -- -- ןַאמסקולג שנומגיז .רדו

 206 --- === זי- יה ךיד י- ךָאּפ םהרבא

 206 -- -- -- -- םולב הנוו לאומשי

 208 --- י-ה יח יד חד גיטריבעג וכדרמ



 210 --- === י-ה היה חי- = טסיטַאב דוד

 212 -- -- -- רעדנַאמַאלַאס ָאטַא .רד

 213 -- -- -- רעבמַא-שורטס םהרבוא

 202 --- -- += -- רענושסוּפ בקעיו .רד

 998 = === י-ה היד = ןעּפוא םלעהלי וד

 227 -- --- += == וקסנעשוליג ץרעה

 280 --- היה ששה השד הי= == רענגַאוו ידע

 289 -- -- -- ששיווָאנובַאר) קישומלוי

 286 --- -== חד חיה זיד ךי- לזוומ חנ .רד |

 941 = = יייה שי הששה יי ןיסקיימ ץרּפ

 240 --- --- זיה זאא --= =- -- ץואר ףסו ו

 2490 = = יי היא ייד = ןיוועל ןושרג

 948 -- -- -- -- גרעבנעוועל םַאיליוו

 248 -- -- == -- --= רענוור ןויצ-ןב

 948 == == == == -- ןובורג המלשי

 248 --- --- === ה-= == רעמערק לטָאמ

 2446 --- == יי יי- === גרעבדיירֿפ עבָא

 248 --י-- -- -- ןיקטע בוול םהרבא

 247 -- == -=י-- --- ןַאמגרעבו ןַאטּפיל

 249 --- === -י- יד = די משדלָאג ךענעה

 9806--1 2 2 וקסווַָאּפָאּפ המלשי

 289--- - -- -- -- ןַאמהעל לאומש

 284 -- -- -- -- -- ןַאּפשטָאר םהרבא

 288 -- -- == -- -- ןָאסלעבימ ןַאעל

 286 --- היד ייד חשח הייד זי עלרעּפ עשו הי

 288 -- -- -+= -- וקסרַאמַארק אנונ

 280 --- == יה =יז == ןַאמרעב יולי השומ

 209 -- -- -- ןַאמקַאילש לדוי ןרוחא

 206 -- -- -- -- ששיווָארוסווא סירָאב |

 ר
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 271 -- -- -- רשנולרעב ןבוואר בקעוו

0 

 278 -- שטיוועסוקניּפ ןבואר םהרבא

 0074 = ה-= יהיה זייי זי גרעבנענעט ןמלז

 טא יי א א רעלדַא לאו טשי

 0'// = == == שה שיחה זי- סערפיש בויל

 980 -- -- -- -- שטיוװָאלַאגעס עילָא

 080 --- = == יה היי עדורַאבעלַא ולא

 284 -- -- -- -- ששיווָאניבַאר עשוהי

 986 ----- םוובשריק ַאווע ןווא ןַאמרעה

 288 --- === =י- ייד יי- = קנַאלב לבו וילי

 989 / - --- --- = -- שַאורַאכַאז ַארַאלק

 291 -- --= יי זי- ייד == ןיוועל רעזיויל

 208 = == היד די= יי- = סקוב שרעה

 208 --- --- === י-ה = ַאקנַאלעשז ןמלק

 294 -- -- ---= --- !קסווָאטסנָאשזב עיוש

 999 -- -- !קצולס-יקסוועינשיוו למי

 208 -- -- -= -- רעליה הילדג המלש

 997 םיובלעגיז-ןעזָאר (עינַאמ) םירמ

 290 --- --- זיה חײד == ץרַאוװש :קעליו מש

 -נעזָאר קעמַאס ןוא ביול בקעי
 801 = --- היה יה היי זיי ייד = לַאמ

 800 --- --- =-- הי= = םיובנירו לשרעה

 804 ---- טיי ץלווש לרואש

 808 -- -- -. -- -- !קסווַאדור םייח

 809 --- --== ההחח ךייד חד וקסרוב עשטוא |

 811 -- -- -- םיובנענעט ריאמ לארשו

 -ַאגעס לוולעוו ןויא היעש ,רעזוול

 818 --- י-ה י-= ייד ייד זיד שטיווָאל

 816 -- -- -- -- יקסווָאנָארַאו לארשו

 816 -- -- -- דלעֿפנעזָאר בוולו קוצויא

 817 2 יה יחד ששה יי רעוציו נּפָאטס קחצו

 9017 --= --- יד == == טַאלבנעזַאר םהרבא

 4168 --- ה--= ייי= היה = ץַאמיירפ לשרעה



 819 --- = ייד ייד == יקסוועשַאמס ןמלז

 820 --- --- -י= יי- ייד = רעדוונש דוד

 091 -- -- ץושווּפ עונער ןוא םויח .רד

 -ווצ ַאלעב ןוא קָאטשנרעב טרעבלַא

 8944 --- == היי יה יה היי ייד = גַאמ

 898 --- --- === זי- == דנַאלייוװ לדַארּפ

 880 -- -- -- -- טלַאטשעגמוג שריה

 888 -- ייד שדה ךיה יח די קורק שירעה

 840 --- --- זי- =יד ז- רענייוו עשַארבַא

 844 --------- !קצעינַאשלָא עלעביול

 848 -- -- -- -- טיורקלקנופ ריאמ

 846 --- י-= י-ה = שוַאלקש ףסו ז

 9847 -- -- לַאניק לאיחי ןוא רכששיו

 948 --- --= -יד ייד = םָארגלימ לארשיו

 880 -- -- -- םולב (עשַארבא) םהֹרבא

 889 --- --- == === == שיֿפּפעלק לַאכימ

 808 -------------:ךירדירפ ןמלז

 860 -- --- לימדוונש לאומשו םהרבא

 874 -- יקסווָאזָאר עלעבייל ןוא לוולעוו

 879 -- = י-ה ייד ייד = ץלאוזורג בייל

 881 --- --ה חד זייז טיש שדד גרעבכָאה דוד

 -ָאלב קעשול ןוא קערוי ,עמוג

 8840 --- י-ה היי הייה הא היחוד סענ

 9887 --- --= היה הישה זי- קַאלורג לוארשיו

 891 -- -- - רענייפ-ןַאמפיש םורמ

 89/ --- = הייד היה חדש ךיחח רעניופ םההבא

 808 -- -- -- -- ףרָאדשרפפ לאורבג

 807 --- == ךיד יח --- -- קַאלוב קענַאי

 899 -- -- -- -- רעזייהגנוי קעלוו

 401 -- -- -- -- טיורקלסַאט לרעב

 402 --- --- י-ה י-ה ַאלנייא טנומגיז

 408 -- -- ןיוטשסנַאילירב קעשַאטס:

 404 -- -- יד יד ז- רענטרעג לארשו

 404 -- -- -- שטיוװָאדיוװַאד ;עשוטבָאמ

 408 --- היה ייד ייד = וקסנוד קעוועפ

 406 ---- -- -- שטיוװעלעקנַאו קעדַא

 406 -- --+= -+ -- שטיוועקשוי םירפא

 406 -- --= -- -- 'קצינלעומכ םוחנ

 407 -- היי יה זייד ךיד ץלעּפ ךו רב

 407 = === יי יי יי= == ןַאמלרעּפ ךלומ

 408 --- === י- - שסיווָאנַאמָאר לארשיו

 409 -- -- = םיובנעזָאר הרש

 410 -- -- -- ץרַאווש המלש ןוא ריאמ

 411 = === היה ךיח שה = ןַאמפויש הואל

 4100 --- = זייי ייד ייד ייד סור ךענעה

 418 = י-ה ייד יי= יי- י- ַאנויצ לשרעה

 417 = = י= יי= == דלַאווװנירג עיויש

 418 = == היה יה הי= = סַאב רעטלַא

 420 -- -- ץירָאמ עֿפעטס ןוא םייח

 429 --- = יה יי == == שרעק לבייל

 498 -- -- -- == -- -- סקַאװ היבצ

 4940 = = == יי- == ןַאמפָאה לארשוו

 4926 -- -- -- -- דנַאלוואוװ וכדרמ

 4407 = == יי- יי === ןַאמלמימ לארשיו

 498 -- -- -- -- ןווטשנטרָאב םהרבא

 400 --- == י-ה -י= = אקשורג לקנַאו

 481 = ז-- זיד זי- == ןַאמפיוק השמ

 4898 -- -- -- -- ןַאסלעדנעמ לקנַאו

 44// --- הי ששה דשיה זי גרעבדלָאג השמ

 480 -- -- -- -- וקסוװָאקטָאנ המלש

 440 -- -- -- -- ןַאמצוווװ קעונעב

 444 -- ןווטשנוװא הכרב ןווא תהֹרוּפצ

 448 -- -- -- רקסנורטסָאק 'רעדי רב

| 



 447 -- -- -- - םָארטשרעסַאוװ השמ

 448 -- -- -- -- !קסוועשטַאכָאס לדיו

 481 = === הי= ייי= ייד == ןַאמלרעּפ דוד

 489 --- -- -- -- !קסרָאסעסַָאּפ לשרעוה

 484 --- יקסניווווא עקנָארב ןוא רָאמקיוו

 457 ---טַאטשנעקרעב השימ ןויא עלעזייר

 489 --- = יח הייד החח ששה רעלעצ ףסוו

 460 -- --- -י- --- !קסווַארעשָאק ןושמש

 461 -- -- -- רעזַאלצןַאמצלעּפ השמ

 460 --- --- זה ייד == ץושוויל קעי נעב

 464 = == היה =- ןַאמזי ורק לאו משי

 408 ה-- היד היד היה חיה ךיח ץַאק הייעשי

 406 ---= ייד זיז שה זי ןעזָאר קחוצו רעב

 408 -- יקסווָאגָאלג לרעּפ ןוא עקסוז

 471 = === ךיה חשד יח ןַאמד יירֿפ לבי יל

 479 = === == היד == ףָאזָאל ייפ לקסַאכ

 479 -- -- -- -- יקסווָאנילַאמ ןיועמשו

 4044 = יח היח ןשה יד לעב ימש קיציא

 4/8 --- == זיי החח ךחה חחחמ יח ווַאּפ תומלשי

 40/6 = =י- זי= הויה היי טשחה לַאגעס םוחנ

 477 -- -- -- רעלימנווטש לעסרַאמ

 480 -- -- -- -- קושיקלע קיזויא .רד

 488 -- = הייד ייד דדישש יד רענּפַאװו ןמלק

 4808 = == זיח ייד = ןַאמקי נָאה רעזייל

 487 -- -- --- -- ַאווטַאּפָארוק טנומגיז

 489 -- -- -- -- בווטלקרעט לדנעמ

 400 --- היד ךדד דיד ז- ןיטסוק לאיימחרי

 499 םיובנעמיולפ לשרעה ןוא ןימינב

 405 -- -- -- יקסווָארָאװַאי עקמוג

 406 --- === היד זיה יד ןַאמטנַא הקבר

 -קרעב לאומש ןויא ןַאמדלָאג לקנַאו

 408 --- היה ייד היחח יחד סח השדה היה רענ

 800 --- === ךדה דיד ךײד ךיד ץ'רָאּפָאּפ םולש

 808 --- --- שדז זיד -- שימיוועלגוא ביול

 2068 --- === היה זי- חשד זי- וועל לשרעה

 806 -- -- יקסווָאדַאס רעווול לאומש

 808 --- זה היד יה == קוניָאוװכ םהרבוא

 818 --- --- זי היי יד דוד = גוי עיסַא

 ןמיול רעדנעב עדייב ןויפ טלַאהניױא
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 894 -- -- רערעייטשויב ןופ המושר



 ןייטשנעטכיל לארשי

 ק עווַאלצָאלוו

 ,ןייטשנעטכיל לארשי ןופ ןרָאי-רעדניק יד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוו
 לכיב-השעמ טלַא ןַא ןיא טנעיילעג טלָאװ ןעמ יו ,קורדנייא םעד ןעמ טָאה
 : םותי ןשידיי ןעמירָא ןַא ןופ ןבעל ןרעטיב ןופ גנורעדליש עשיּפיט ַא

 ייב) ,לַאװָאק עלעטעטש ןיא 1884 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 -עגרעבירַא ךיז רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,דמלמ ןעמירָא ןַא ייב ,(קעװַאלצָאלוװ

 ,ןברָאטשעג עמַאמ יד זיא ירפ ץנַאג ,קעװַאלצָאלװ ןייק ?הסנרּפ; ןייז טימ ןגָארט
 ןזיװַאב ךיז טָאה בוטש רעמירָא רעד ןיא .רעדניק עניילק ריפ קידנזָאלרעביא
 ןרעה טזָאלעג טיונ רעד ןופ תולוק יד ןיא ךיז ןבָאה דלַאב ןוא ,עמַאמ-ףיטש ַא
 ןוא ןסע טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב עיינ ןופ ןעמיטש
 עריא ,ןַאמ םענעפלָאהַאבמוא ריא ןטלָאשעג טָאה סָאװ ,ענעדיי רעזייב ַא ןופ
 עטַאז טשינ לָאמנייק ,ענעגייא עריא ןליפַא ןוא רעדניק-ףיטש עקירעגנוה
 ,רעדניקי

 ןעמַאמ-ףיטש ןייז ןגעוו טלייצרעד רימ לָאמנייא טשינ טָאה ןייטשנעטכיל
 יװ עזייב ַאזַא ןעוועג טשינרָאג זיא יז ,ןקידיײטרַאפ טװאורּפעג יז ייברעד ןוא
 ןיא עפשב ןעוועג זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,עטמעלקרַאפ ַא ,עטרעטיברַאפ ַא
 -סגנונעפָאה רעד .טלעפעג טָאה עקירעביא ץלַא .רעדניק ןעוועג ןענייז ,בוטש

 "יפ ,ןזעוורענ ַא ןיא ןטלַאהעג קידנעטש יז טָאה טיונ רעד טימ ףמַאק רעזָאל

 טזומעג טָאה יז ןוא ןגָאלשעג רדסכ יז טָאה לרוג רעד .,דנַאטשוצ ןקידרעב

 ענעדיי ענעגָאלשעג עמירָא ַאזַא טנעקעג טָאה ןעמעוו זיא ,ןגָאלשקירוצ ןצימיא
 .רעדניק-ףיטש עריא -- רעמ ךָאנ ןוא רעדניק עריא -- ? ןגָאלשקירוצ
 זיולב ןעוועג ייז ןענייז סנטייווצ ןוא רעטלע ןעוועג עטצעל יד ןענייז סנטשרע
 . . . סנַאמ םעד ,ענייז

 זיא רע :"תולעמ, עדייב יד טַאהעג עקַאט טָאה לארשי רעניילק רעד

 ףיוא ךיז טָאה -- סנַאמ םעד זיולב ןעוועג זיא רע ןוא ערעטלע יד ןופ ןעוועג

 -ףיטש רעד ןופ סעכ רעד ןסָאגעגסיױא ,רעדניק ערעדנַא יד ףיוא יו רעמ ,םיא
 תונעט טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןכורבסיוא עריא ןענייז רעטייוו סָאװ .עמַאמ
 ןטַאט ןעמירָא םעד לָאז גנוי רעד רועיש רעד זיא גנאל יו : ?תילכת;, ןגעוו

 רע טייצ ןיוש .רָאי ףלעווצ דלַאב ןיוש ךָאד טרעו רע ?רענייב יד ןסעּפָא
 , . . הסנרּפ רעד ןיא ןפלעה לָאז



 טשינ ןעגנַאגעג לארשי םותי ןופ עיפַארגָאיב יד זיא טקנוּפ םעד ןיא

 -טנַא ךעלנייוועג .םימותי עשיטַאבעלַאב עמירָא ןופ סעיפַארגָאיב יד יװ ױזַא

 עטסָארּפ ַא ןענרעל ךיז טמענ ןוא ןעמַאמ-ףיטש רעזייב רעד ןופ םותי ַאזַא טפיול

 יו לייו ,שפנ-תמגע ןופרעד טָאה עטַאט רעשיטַאבעלַאב רעד ןוא הכאלמ

 ַא ןרעוו לָאז דניק ןייז זַא ,טשינ ןגעווטסעדנופ רע לי ,טשינ זיא רע םירָא

 ַא שטָאכ .עלעדייא ןַא ןייז שטָאכ לָאז הכאלמ ַא ביוא .רעטעברַא רעטסָארּפ

 טָאה רע .טרעקרַאפ טריסַאּפ טָאה ןייטשנעטכיל לארשי טימ ...רעכַאמ-רעגייז

 טיונ יד ןעמענ וצ ביל רַאפ ןעוועג טיירג זיא ןוא ןענרעל ךָאנ טלָאװעג אקווד

 רעטייוו ,ןענרעל רעטייוו ןענעק וצ יבַא ,ןעמַאמ-ףיטש רעד ןופ תוללק יד ןוא

 רעד ןופ םיא טָאה סע עכלעוו וצ ,םירפס ןיא ןבָארגעגנייא ןגיוא יד ןטלַאה

 -נייא ןרעטנוא יצ -- דמלמ רעד ,עטַאט רעד דָארג ןוא ,ןגיוצעג טנגוי רעטסירפ

 -ףיטש רעד ןופ םיא ןצישַאב וצ ידכ רעכיג רעדָא ,ןעמַאמ-ףיטש רעד ןופ סולפ

 "יגנשעמ -- הכאלמ עטסָארּפ ַא ןענרעל טקישעג דניק ןייז טָאה -- ןעמַאמ

 ,יירעס

 ןרָאי רעשזדָאל עקידרעטעּפש יד ןופ טניירפ רעמיטניא סנייטשנעטכיל

 -ףלעווצ םעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןליופ קרעװ ןייז ןיא טרעדליש קנורט .י .י

 :עלעטש רעטשרע ןייז ףיוא םותי ןקירעי

 גניי ַא טימ ךיוא דיי רעזייב ,רעטלַא ןַא ןעוועג זיא רעסיגנשעמ רעד .,

 טגרַאקעג ןוא ןיירַא ּפָאט ןיא לּפָאטרַאק יד טלייצעג טָאה סָאװ ,בייוו טייווצ

 םיא יז טָאה רַאפרעד .,ןײרַא ליומ ןיא ןסיב םעד ,ןַאמ םעד וליפַא ;ןעמעלַא

 : ףןרָאי ערעטלע יד ףיוא ךעלרעדניק ןייק טגרַאקעג טשינ
 ענעדיי יד ,טקיאורַאב ךיז ןבָאה בוטש ןיא תולוק יד ןעוו טכַאנייב

 ןעמונעג רעסיגנשעמ רעטלַא רעד טָאה ,ןפָאלשעג ןענייז רעדניק יד ןוא/

 רעטלַא רעד .ןעלסעק יד ןיא לַאטעמ עקידרעייפ ענעסָאגעצ סָאד ןסיגרעביא

 ןטנעמעלע ענעסָאלפעצ עקידרעייפ יד ןבעל עקלעמרַאי ַא ןיא ןענַאטשעג זיא דיי

 טָאה ,רעקידרעפעלש ןוא רעקירעגנוה ַא ,ןייטשנעטכיל .ךיז וצ טדערעג ןוא

 םעד ןטימ ןיא ,דיי ןקידנדער-ךיז"וצ ,ןזייב ,ןטלַא םעד ןבעל ןייטש טזומעגי

 יד ףיוא ןרער ךרוד ןזָאלב ןפלעה םיא ןוא ,ןעמַאלּפ יד ןופ ןײשּפָא ןטיור

 'ו ,"ןלַאטעמ ענעסָאגעצ-רעווש

 "טנרעלעג; טָאה םותי רעד ןעוו ,טייצ עקיצנייא יד ןעוועג זיא טכַאנייב = |

 רענעי ןיא ךעלגניי-ןרעל עשידיי עלַא יוװ ,רע טָאה גָאטיײב לייוו ,הכאלמ יד

 סָאד ןגָארטסױרַא טימ ,טעברַא-בוטש טימ ןעמונרַאפ ןטסײממַא ךיז ,טייצ

 ןעמענפיוא טימ ןוא רעדניק יד ןעשטנַאינ טימ ,רעסַאװ ןעגנערב טימ ,טסימ

 -נעטכיל רעטרעגָאמעגסיוא ,רעטרַאצ רעד ."עקרעטסיימ , ןייז ןופ תוללק יד

 ןוא ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ ןבעל-םונהיג עקיזָאד סָאד גנַאל טָאה ןייטש

 חלשמ רעדיוו דלַאב םיא טָאה עמַאמ-ףיטש יד רעבָא ,םײהַא ןפָאלטנַא זיא רע

 ָאד .רעקעב ַא וצ רעל רעד ףיוא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה לָאמ סָאד -- ןעוועג

 ייווצ טָאטשנָא לייוו ,רעסיגנשעמ םייב יו ,רעגרע ךָאנ ןעוועג םותי םעד זיא

 ךיוא ןוא בייו ןייז ,רעקעב םעד -- ריפ טַאהעג רע טָאה ,םיטַאבעלַאב

 ייז רַאפ ןייג ,ןענידַאב טפרַאדעג עלַא יז טָאה רע .ןלעזעג-רעקעב ייווצ יד

 -פיוא ייז טָאה ךעלכיב וצ טײקכַאװש ןייז .טעברַא עצרַאװש יד ןָאט ,?גנעג;
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 ,טבַאמעג קזוח םיא ןופ ןבָאה ,טּפײנקעג םיא ייז ןבָאה רַאפרעד ןוא טגערעג
 םיא ייב ןבָאה ייז ןעוו ,לָאמנייא ."לטנעגילעטניא, ןעמָאנוצ ַא ןבעגעג םיא

 טרימשעגסיוא םיא ףָארטש סלַא ייז ןבָאה ,לכיב-ןרעל שיליוּפ ַא ןענופעג

 | | ,גייט טימ .םינּפ סָאד

 סָאד ןעוו רעבָא ,םיהַא ןייג וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה ןטלעז טגעלפ רע
 ןעמענטימ טגעלפ רע ,טנעה עקידייל טימ ןייג טשינ רע טגעלפ ,ןעשעג זיא
 ןעמונעגפיוא טוג םיא עמַאמ-ףיטש יד טָאה רַאפרעד .טיורב ַא -- הנתמ ַא
 ריאמ רבח ,ריע-ןב סנייטשנעטכיל .ןסיורג ַא וצ יו ,טדערעג םיא וצ ןוא
 -נעטכיל וויקָאי דמלמ-שמוח םעד ייב טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,רעטלַא דוד

 לארשי ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ענעצס ַא טרעדלישעג רימ רַאפ טָאה ,ןייטש |
 טָאה עכלעוו ,ענעצס ַא -- רעקעב םייב רעל רעד ףיוא ןעוועג זיא םותי רעד
 : ןורכז ןיא טצירקעגנייא קיביײיא ףיוא םיא ייב ךיז

 לארשי לגניי-ןרעל ששירעקעב סָאד ןעמוקעג לָאמַא זיא גָאט ןטימניא
 יד .טיורב סיורג ַא ןגָארטעג םערָא ןרעטנוא ןוא םייה סנרעטלע ןייז ןיא
 -ּפַאכ ַא טנעה עקידרעטיצ טימ .ןוא ןפָאלעגנגעקטנַא םיא זיא עמַאמ-ףיטש

 -עגנוה עריא רעקיטש ןלייט ךיילג ןעמונעג ןוא טיורב עמערַאװ סָאד ןָאטעג |
 טָאה טיורב קיטש עטסערג ןוא עטשרע סָאד .רעדניק-ףיטש ןוא רעדניק עקיר

 -עג ןבָאה עלַא .טעב ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,דניק ןטסגניי ריא ןבעגעג יז -
 זיא רע -- טריטּפעצקַא גנולדנַאה ריא ןבָאה ןוא סָאד טוט יז סָאװרַאפ טסואוו
 . .. רעטריגעליװירּפ רעד רַאפרעד ןוא ,רעקנַארק רעד ןעוועג

 ,עלָאמש יד רַאפ רעווש וצ ןעוועג זיא ךָאי רעשירעקעב רעד ךיוא
 ַא םענייא ןיא ןוא םותי םעד לארשי ןופ סעציילּפ ענעגיובעג לסיב ַא ןיוש
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 ,םייהַא טשינ -- לָאמ סָאד ,ןפָאלטנַא "עלעטש? רעד ןופ ךיוא רע זיא טכַאנרַאפ

 -יירב רעד וצ ,קנַאב רעד רעטנוא ,טריפעג םיא טָאה סָאװ ,ןַאב רעד וצ רָאנ
 ,עזערַאוו ןייק -- טלעוו רעט

 עש רַאוו

 "נעטכיל לארשי רעקירעינצרעפ רעד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע
 -ץנעדיזער עסיורג יד ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ קידנעעזרעד ,ןייטש
 עכייר ןוא ןרעיומ עכיוה עריא טימ ,ןסַאג עקישיור ,עטיירב עריא טימ טָאטש
 סָאװ ,רעטצנעפ-לעטשסיוא ןַא ייב טעיּפַאגרַאפ ןטסײממַא ךיז טָאה ,ןטפעשעג
 -ןיװָארּפ ןקירעגנוה םעד רַאפ זיא סָאד .רעכיב ײלרעלַא טימ לופ ןעוועג זיא

 ןעוו ןוא ..!רעכיב .עשרַאװ ןופ רעדנואוו עטסערג סָאד ןעוועג םותי רעצ
 ןגיוא ענעפָאלשעגסיוא-טשינ ,עקיטכיזצרוק ענייז ןסירעגּפָא ךעלדנע טָאה רע
 טעווערעקרַאפ ןיילַא ךיז ןופ יוו סיפ ענייז ךיז ןבָאה רעטצנעפ-רעכיב םעד ןופ
 ..ןײרַא-טפעשעג-רעכיב םעד ןיא

 -רכומ רעשידי רעשימייה ַא ,טפעשעג:רעכיב ןופ סָאבעלַאב רעד
 םעד ןבעגעג ןרעג רע טָאה ,לגניי-קיש ַא ןבָאה טפרַאדעג דָארג טָאה ,םירפס
 ןופ ןעמוק וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,םותי רעצניװָארּפ ןעמירָא םעד ?ןטסָאּפ;
 -עּפ רעװעשרַאװ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא ןוא .זיוה שיטַאבעלַאב ַא
 ןייטשנעטכיל לארשי ןופ ןבעל ןיא דָאיר

 א
 לא א

 -עג טָאה רע .ןפָאלטנַא טשינ ןיוש ןייטשנעטכיל זיא "רעל, רעד ןופ

 זיב לגניי-קיש ןופ ךיג קידנגייטש ,רָאי עכעלטע טפעשעג-רעכיב ןיא טעברַא |
 ןעגנולשעג רע טָאה ,רעכיב טפיוקרַאפ טָאה רע יו רעמ רעבָא .רעפיוקרַאפ
 -עב יו רעכיב עכעלטפַאשנסיװ טנעיילעג קשח ןבלעז ןטימ טָאה רע .רעכיב
 ,טריפעגניירַא ךָאנ םיא טָאה רעטָאפ ןייז עכלעוו ןיא םירפס עטלַא ,קיטסירטעל

 -נואוו ,עטנַאקַאבמוא טקעלּפטנַא םיא רַאפ ןבָאה סָאװ ,ענרעדָאמ ,עיינ ןוא
 -עייל וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה ענייז טעברַא יד .ןטלעוו עכעלרעד
 סָאד זיא ןייטשנעטכיל ןקיטשרוד םעד רַאפ רעבָא .ןענרעל וצ ךיוא ןוא ןענ
 יד ןיא ףיט טנרעלעגניירַא ןוא טנעײלעגנײרַא ךָאנ טָאה רע ןוא קיניײװ ןעוועג

 רעסיגנשעמ םייב -- "סעלעטשק ייוצ עטשרע סמותי םעד .,ןיירַא טכענ
 טָאה רע ןוא טכַאנייב ךַאװ ןייז טנרעלעגסיוא םיא ןבָאה --- רעקעב םייב ןוא
 ןפָאלש טגעלפ רע .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עלַא טצונעגסיוא ערעל עקיזָאד יד

 ,טרידוטש ןוא טנעיילעג --- טייצ עקירעביא יד ןוא טכַאנ ַא העש ריפ-יירד זיולב

 ,ןשָאלעגסיוא ןצנַאגניא סע רָאי 49 ייב ןוא ןבעל ןייז טריניאור עקַאט טָאה סָאד
 םיא ייב זיא גָאט ַא .םַאלפ ןרעסערג ַא טימ טנערבעג סע טָאה רַאפרעד רעבָא
 ַא טעוועקוטשעגוצ וצרעד טָאה רע ,ןרעדנַא ןַא ייב יו רעגנעל ךס ַא ןעוועג

 ,טכַאנ קיטש סיורג
 דָאירעּפ-סגנוטיירגוצ רעסיורג רעד ןעוועג ןענייז ןרָאי רעװעשרַאװ יד

 רעריפ ןוא רערעל םעד -- ןייטשנעטכיל רעשזדָאל ןקידרעטעּפש םעד רַאפ
 ןיא .טָאטש-טּפיױה רעשירַאטעלָארּפ סנליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ
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 ןצנַאלפ ןוא ןעיײזרַאפ ןופ סעצָארּפ רעליטש רעד ןעמוקעגרָאפ זיא עשרַאװ
 ,טייצ-ילב יד ןעמוקעג זיא שזדָאל ןיא ןוא

 -וקעגרָאפ ןענייז ןבעל סנייטשנעטכיל ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו ריפ
 ןייז טמערופעגסיוא ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג -- עשרַאוװ ןיא ןעמ
 ,טייקכעלנעזרעּפ

 .ירערעל -- עיסעפָארּפ-סנבעל ןייז סלַא ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רע (}
 עשידיי יד ןיא עלעטש ַא ןעמונעגנָא ןוא רערעל סלַא טרידוטשסיוא טָאה רע

 עמוטש:ביוט רַאפ רערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש ךיוא זיא רע ,ןלוש-ענימג
 לסיב ַא ןעגנערבוצנירַא ףייא עיגרענע עצנַאג ןייז קידנעמדיוו ,רעדניק
 ,שינרעטצניפ רעטמוטשרַאפ ,רעבירט רעקיזָאד רעד ןיא דיירפ ןוא טכיל

 -ַאיצָאס ןופ ןעלקַאפ יד ןשיװצ ןעגנולקַאװ עכעלרעניא עגנַאל ךָאנ (2

 -ַאנ ןופ ךעלמעלפ יד ןוא ,טרעטסײגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,טייקיטכערעג רעל
 ןעמונעג ןייטשנעטכיל טָאה ,טקָאלעג םיא ןבָאה עכלעוו ,קיטנַאמָאר רעלַאנָאיצ

 -נײרַא ךיז םזַאיזוטנע ןצנַאג ןייז טימ דלַאב ןוא דנוב םוצ ןרעטנענרעד ךיז
 םעד קידנליפ ,טעברַא רערענָאיצולָאװער ,רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןפרָאװעג
 ךיוא ןוא ךַאז רעקילייה רעד רַאפ ףמַאק םעד ןיא טייקנביוהרעד ןופ רעטַאלפ
 .ןדנוברַאפ םעד טימ ןענייז סָאװ ,ןרַאפעג יד ןיא

 ןוא ץרפ .ל .י וצ טרעטנענרעד דנוב ןכרוד ךיז טָאה ןייטשנעטכיל 6
 סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעקידנלַארטש רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאװעג טריזיטָאנּפיה
 ןעמירָא םעד טָאה סע עכלעוו וצ ,ןרעייפ עדייב טקיניײיארַאפ ךיז ןיא טָאה
 -תבש רעשידיי ןופ ןוא גנוזיילסיוא-טלעוו ןופ -- ןגיוצעג קיביײא ןוז סדמלמ
 ,,,טייקידבוט-םוי

 -עלַאב רעד ןופ רעטכָאט רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה ןייטשנעטכיל 64

 -ץרַאװש רעד ,*ןגָאטימ עשימייח; ןסע טגעלפ רע אוו ,עילימַאפ רעשיטַאב
 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,עביל ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע ןוא ,עטוג רעקידוונח
 ךאלמ רעטוג רעד ןעװעג זיא עטוג .ןבעל רעייז ןופ גָאט ןטצעל םעד זיב
 ,טיונ יד ,ןביולג םעד םיא טימ טלייטעג טָאה יז .ןייטשנעטכיל לארשי ןופ
 ,(רעדניק עמוטש-ביוט ןופ ןירערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא יז ךיוא) טעברַא יד
 ןשָאלעגסיוא זיא ןוא םיא טימ ןעמַאזוצ ןסקַאװעג זיא יז ; דיירפ יד ,ןרַאפעג יד
 םיא ךָאנ רָאי ןעצ טבעלעג ךָאנ טָאה יז םגה ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ טױט-רעריטרַאמ ןקיליײה ןטימ ןעמוקעגמוא זיא ןוא
 ןירערעל ַא ןעוועג זיא יז ואוו ,ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןופ
 ןפַאשעג טָאה ,לארשי יװ רעקינייו טשינ ,עטוג .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב
 רעכלעוו ,רעדעי סָאװ ,שזדָאל ןיא ?זיוה-ןייטשנעטכילא ןופ רעפסָאמטַא יד

 טשינ לָאמנייק ןיוש יז טָאה ןטערטעגרעביא לעװש יד טרָאד לָאמַא טָאה

 ,ןסעגרַאפ

 א

 -םיל ןיוש זיא ,"רָאי עטפניפ, עשימרוטש סָאד ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 רע .?ליאומַאס; ןעמָאנײטרַאּפ ןרעטנוא ,דנוב ןיא רעוט ַא ןעוועג ןייטשנעט
 טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,סעדער טימ ןטערטעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא זיא
 .ןובירט רעשזדָאל ןקימַאלּפ ןקידנגרָאמ םעד ןופ ןגָאזנָא ךיז ןיא
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 ןיא ןטערטעגסױרַא ךעלטנפע ןייטשנעטכיל ךיוא זיא טייצ רענעי ןיא
 םוצ ןלעטשוצ ךיז ןרָאפעג זיא רע ןיהואוו ,קעװַאלצָאלװ טָאטש-םייה ןייז

 ."וויזירּפ;

 לארשי ןופ שינעגעגַאברעדיװ עטשרע יד ןעזעגסיוא טָאה סע יװ טָא
 "עב סלַא ןפָאלטנַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,טָאטש-םייה ןייז טימ ןייטשנעטכיל

 -ניא ןייז ןיא רעטלַא .ד .מ םעד ןגעוו טלייצרעד סע .לגניי-ןרעל רעשירעק

 "עג ,םזירַאצ ןופ טייצ רעד ןיא קעווַאלצַאלוװ : תונורכז לטיּפַאק ןטנַאסערעט
 "וינ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ 611 שטנערב ןשידנוב ןופ ךוב-לבוי ןיא טקורד
 : קרָאי

 ןלעטשוצוצ ףיוא קעװַאלצָאלװ ןייק קידנעמוקנָא ,טָאה (ןייטשנעטכיל) רע;
 םעד ברע ןוא ײטרַאּפ רעד וצ "?טלעטשעגוצ; רעירפ ךיז ,"וויזירּפ, םוצ ךיז
 -רַאפ ַא טַאהעג ,עיצוטיטסנָאק ַא טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,"טסעפינַאמ; ןשירַאצ
 עשידיי ןוא עשיליוּפ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,סַאג ןיא גנולמַאז

 -עטילימ רעד וצ ןלעטשוצ ךיז טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,גָאט םעד .רעטעברַא
 רעטנזיוט טרַאװעג טַארטסיגַאמ ןרַאפ סָאג רעד ןיא ןבָאה ,עיסימָאק רעשיר
 .רעטעברַא

 -וצ ַא רַאפ טורקער ןדעי טכַארטַאב טָאה עיסימָאק עשירעטילימ יד;

 טָאה ןייטשנעטכיל .,"טצודעג/ סנטײצַאב ןיוש םיא ןוא טַאדלָאס ןקיטפנוק

 לע ךיא ."ןצוד, וצ טשינ ךימ ,ךייא טעב ךיא, :טגָאזעג גנערטש רעבָא ייז

 טשינ רימ וצ טעװ ריא ביוא ,ןרעפטנע טשינ עגַארפ רעקיצנייא ןייק ףיוא ךייא
 | .ךעלשטנעמ ןדער

 םיריוטקָאד עשיסור ןוא סעקיגלַאשטַאנ עשירַאצ יד וצ טדערעג טָאה רע;
 ,בוטש רערעדנַא רעד ןיא טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ךיוה ױזַא *עיסימָאק; רעד ןופ
 ןפיוא סױרַא דלַאב זיא רע .ןרָאװעג טײרּפַאב רע זיא טייקיטכיזצרוק ןייז בילוצ
 -טנזיוט םעד וצ שיליוּפ ףיוא עדער ַא ןטלַאהעג ןוא ,טַארטסיגַאמ ןופ ןָאקלַאב

 טדערעג טָאה רע .סַאג רעד ףיוא טלמַאזרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע ןקיּפעק
 וצ ךיז טיירג טכַאמ עשירַאצ יד סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעקידכעבענ רעד ןגעוו

 םישזער ןשירעשרעהטסבלעז ןופ סנכערברַאפ יד ןגעוו ,קלָאפ םעד ןבעג
 זיא רע ןעוו .םזילַאיצָאס רַאפ ,טייהיירפ רעתמא רַאפ ףמַאק םעד ןגעוו ןוא
 ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ןָאטעג-ּפַאכ ַא םיא עסַאמ יד טָאה ,ןָאקלַאב ןופ ּפָארַא
 רע טָאה טייצ עצנַאג יד .קרַאמ םענירג ןזיב ןסַאג יד רעביא ןגָארטעג םיא
 עקיזיר ַא טלמַאזרַאפ ןעוועג זיא קרַאמ םענירג ןפיוא .עדער ןייז טצעזעגטרָאפ

 ..ס .9פ .ּפ ןוא דנוב ןופ גניטימ רעמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד .עסַאמ
 -נגיוו רעד ןופ ּפעק יד רעביא .רעקילטנעצ יד ןיא ןעוועג ןענייז רענעפ עטיור
 יד .ענובירט רעד וצ ןרָאװעג ןגָארטעגוצ ןייטשנעטכיל זיא עסַאמ רעקיד
 טימ טשרע רע טָאה ָאד ןוא ,.טשוקעצ םיא טימ ךיז ןבָאה רעריפ עשיאי,ס.ּפ
 ףיוא טדערעג טָאה רע .עסַאמ יד טמערוטשעגפיוא עמיטש רעקידעגנילק ןייז
 ?.סיורג קידלַאװעג ןעוועג זיא קורדנייא רעד .שידיי ףיוא ןוא שיליױּפ
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 ןיז ןוא יורֿפ ןייז טימ ןייטשנעמכול .ו

 ט
 לא 8

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיוװ ןייטשנעטכיל ךיז טָאה ,עשרַאװ ןיא קירוצי

 -טלעוו ַא רַאפ ףמַאק םעד ןטסײממַא ךיז קידנעמדיוו ,טעברַא רעשידנוב רעד

 -ָאיצולָאװער ,עצרוק יד ךָאנ .ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא לוש רעשידיי רעכעל

 ןביוהעגנָא רעדיוװ דנַאל-ןרַאצ ןסיורג ןרעביא ןבָאה ןכָאװ-סטייהיירפ ערענ

 -ולָאװער עצנַאג יד יװ ,דנוב רעד ןוא ןטניוו ערענָאיצקַאער ,עזייב יד ןזָאלב

 -נעטכיל ,דרע רעד רעטנוא ּפָארַא טזומעג קירוצ טָאה ,גנוגעוַאב ערענָאיצ

 ןָא טציא ןופ ןיוש זיא געוו רעייז .ןעגנַאגעגטימ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ןייטש

 -ייליבוי רעקירעי-עצ רעד ףיוא .קידנעטש ףיוא רעמַאזניימעג ַא ןבילבעג

 טריטסערַא ןייטשנעטכיל לארשי ןיא עשרַאװ ןיא ךנוב ןופ גנורעייפ

 לגנַאמ בילוצ ןרָאװעג טײרפַאב ןכָאװ עכעלטע ןציזּפָא ןכָאנ ןוא ןרָאװעג

 יד ענליוו ןיא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ 1907 ןיא זיא סע ןעוו .ןזייװַאב ןיא

 -ַאלקָארּפ וצ ףיא ץנערעפנָאקרערעל עשידיי עלַאגעלמוא עטשרע

 ןַא ףיא עסַאמ רעשידיי רעטכַאװעגפױוא רעד ןופ טכער יד ןרימ

 -כיל רעקירעי-22 רעד זיא ,ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ לוש רענעגייא

 ץנערעפנָאק יד .עשרַאװ ןופ טַאגעלעד סלַא ןרָאװעג טקישעג ןיהַא ןייטשנעט

 ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענייז ןטַאגעלעד עלַא ןוא ?ןלַאפעגכרוד; זיא

 עיסוקסיד יד ןרָאװעג טצעזעגטרָאפ זיא סע ואוו ,סעקשיקול ףיוא עמרוט

 ..ןרעוו ןפַאשעג טעװ ןוא ףרַאד סָאװ ,לוש רעשידיי רעיינ רעד ןגעוו

 -רַאפ ןוא עמרוט ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא ןייטשנעטכיל ןעוו

 -ץנימג יד ןיא עלעטש-רערעל ןייז ןעמענרעביא רעדיוװ טלָאװעג ןוא גנוקיש

 "ןייטשקיד יד -- גנושַארעביא ערעטיב ַא טרַאװרעד טרָאד םיא טָאה ,ןלוש

 יד ןעוועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,ענימג רעד ןופ ןרָאטַאלימיסַא-ןָאזנַאטַאנ
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 -נוב; םעד ,םיא ןבָאה ,הליהק רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ םיטַאבעלַאב
 -עגּפָא ןליפַא ךיז ןבָאה ייז ,טעברַא רעד וצ טזָאלעגוצ טשינ ,"קישטשווָאט
 סלַא טעברַאעג ייז ייב טָאה רע זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ןבעגוצסורַא םיא טגָאז
 -עד זיא עלעטש-סטעברַא רעטצעל רעד ןופ גנוקיטעטשַאב ַאזַא ןָא ,רערעל
 זיא טייצ רָאי עכעלטע .טעברַא ןעמוקַאב וצ ןעוועג רעווש רעייז טלָאמ
 וצ רעדיוו ןוא זָאלסטעברַא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא ןענייטשנעטכיל רעבירעד
 ןשימותי ןייז ןופ קילטנעצ-רָאי ןבלַאהטרעדנָא עטשרע יד ןיא יוװ ,ןכוזרַאפ
 עלעטש ַא ןעמוקַאב רע טָאה ךעלדנע .רעגנוה ןטושּפ ןופ םעט םעד ,ןבעל
 ץרוק ןוא "םימלא תרזע; שזדָאל ןיא עמוטש-ביוט עשידיי רַאפ לוש רעד ןיא

 טימ ןייטשנעטכיל ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ
 ןוא לאפר -- עשרַאװ ןיא ןריובעג עטוג םיא טָאה ןיז ייווצ) עילימַאפ ןייז
 ,שזדָאל ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז (קעלָא

 שזדָאל

 ןוא לעיציפָא זיא גנורעקלעפַאב רעקינָאילימ-בלַאה ריא טימ שזדָאל

 -ץניוָארּפ עטסערג יד ,טָאטש:ץניװָארּפ ַא ןעוועג שיטקַאפ ךיוא ךעלטנגייא
 רעד ןיא עשרַאװ טימ ןכיילגרַאפ טנעקעג ךיז טָאה יז טשינ .ןליױּפ ןיא טָאטש
 יאדוװַא ןוא (רעניואוונייא ןָאילימ ַא טגָאמרַאפ טָאה עשרַאו) גנורעקלעפַאב לָאצ

 ,תובישח רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא רעשירָאטסיה ריא ןיא טשינ יאדווַא ןוא
 ,סעיצידַארט עקירָאי-טרעדנוה טימ טָאטש ַא ןעוועג זיא ץנעדיזער עשיליוּפ יד
 ןוא ןטעטיסרעווינוא טימ ,רעסעלש ןוא ןצַאלַאּפ עכעלגיניק טימ ,סוחי טימ

 ןוא ןבולק עשיטַארקָאטסירַא טימ ,ןלָאמקנעד ןוא ןלַארדעטַאק טימ ,סמואעזומ
 -ַאמַארד ןיא טנָאמרעד טָאה לקניוו רעדעי סָאװ ,ןרעווקס ןוא ןקרַאּפ עטלַא
 ןגעקַאד ,שזדָאל .עטכישעג רעשילוּפ רעכייר רעד ןופ ןשינעעשעג עשיט

 ןֶָא ןוא עיצידַארס ןָא ,עטעקַאנ ַא ,טָאטש ענעמוקעגפיוא ןַא ןעוועג זיאי
 ,ןרעיױמ עזָאלליטס עטעדנַאט ריא ןוא ןסַאג עיורג ,עמורק עריא .רוטלוק

 טַאהעג ןוא טכַאנרעביא ןענַאטשטנַא ןענייז ,סעטַאכ ענרעצליה עריא יוװ ױזַא
 לייוו ,?ןסיוא רימ ןענייז סָאד טשינ; ןופ ,שינעלייא ןופ לּפמעטש םעד ךיז ףיוא

 עריא ןיא טשינ ןגעלעג ויא שזדָאל ןופ רעיוב יד ןופ המשנ יד ןוא ץרַאה סָאד
 ןענישַאמ-בעוו עריא ןיא ,ןקירבַאפ עריא ןיא רָאנ ןטלַאטשנַא עריא ןוא רעזייה

 ַא יװ --- יז בילוצ ןוא ןקירבַאפ יד טיובעג ןעמ טָאה רעירפ .סנעמיוק ןוא

 יד רַאפ רעטעברַא תונחמ עיינ יד .רעזייה טיובעג -- בָאגוצ םענעגנואווצעג

 יד סָאװ ,ןצַאלַאּפ יד וליפַא .ןעניואוו וצ ואוו ןבָאה ךָאד ןזומ ןקירבַאפ

 שיטקַאפ ןענייז ,טיובעגסיוא ךיז רַאפ רעטעּפש ןבָאה ןטַאנגַאמ-ליטסקעט

 ,יז ,ןקירבַאפ יד וצ -- ןבָאגוצ עקידסוסקול -- ןבָאגוצ יו רעמ טשינ ןעוועג

 ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג שזדָאל טָאה ריא ,רקיע רעד ןעוועג זיא ,קירבַאפ יד

 "נזיוט רעקילטנעצ ךיז וצ ןגיוצעג סע טָאה יז ;םור ןוא סקואוו ןכיג ריא

 ןיא ףרָאד עקיטכענ סָאד קידנעלדנַאװרַאפ ,דנַאל ןקע עלַא ןופ *טנעה, רעט

 -רַאפ סע טָאה יז ןוא *עקירעמַא ןיילק; ַא ןיא ןוא רעטסעשטנַאמ ןשילױּפ ַא

 רעד ןופ ןקע ריפ עלַא טימ עירטסודניא-ליטסקעט עשיליוּפ עגניי יד ןדנוב

 .טלעוו
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 רעלעירטסודניא ןוא רעטקַארַאכ-ןרענָאיּפ רעקיזָאד רעד עקַאט רעבָא
 -ץניװָארּפ ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןביילב טזָאלעג טשינ שזדָאל טָאה גנואווש

 ןוא רעטעברַא-סקירבַאפ רעטנזיוט רעקילטנעצ עריא טימ שזדָאל .,טָאטש
 ץנעדיזער-ליטסקעט יד זיולב טשינ ןרָאװעג זיא סנעמיוק עקידנכיור רעטנזיוט
 -קעט רעשזדָאל רעד .טָאטש-טּפױה עשירַאטעלָארּפ ריא ךיוא רָאנ ןליוּפ ןופ

 -ַאֹּפ -- ןטפַאשרעקלעפ יירד ןופ ןענַאטשַאכ ,בגַא ,זיא ,טַאירַאטעלָארּפ-ליטס

 -ַאב רעשיטסילַאנַאיצַאנרעטניא רעד טייז ןייא ןופ ,ןשטייד ןוא ןדיי ,ןקַאיל
 טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשזדָאל רעד ןופ רעטקַאר
 רעד ןיא ,שזדָאל ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיישרעטנוא-ןסַאלק עפרַאש יד --

 ןבָאה ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג רעפרַאש ךיז ,טכוזדניווש ןוא דלָאג ןופ טָאטש
 .רענָאיצולָאװער ןוא ךעלטלעוו טכַאמעג רעירַאטעלָארּפ רעשזדָאל םעד

 ןעוועג קיניײװ ץנַאג זיא רע םגה ,שזדָאל ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד
 ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןעוװעג זיא ,ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא טקיטפעשַאב
 "בעוו ןייז סָאװ ,רעבעוו רעשידיי רעד .טַאירַאטעלָארּפ-ליטסקעט רעשזדָאל

 ,טולַאב ןופ סעקזייה עטמירקעגסיוא ,עקירעדינ יד ןיא ןענַאטשעג זיא לוטש
 ןוא רעשיליוּפ רעד סָאװ ,טנַאקירבַאפ ןבלעז ןרַאפ דלָאג טעברַאעגסיױוא טָאה
 ,רערעייז סָאװ ,רעבלעז רעד ןעוועג זיא רעגנוה ןייז ךיוא ןוא .רעבעוו רעשטייד
 .רעבלעז רעד --- טסעטָארּפ ןייז ןוא עבלעז יד -- הלווע ןייז

 לייוו ,רערעפרַאש ַא ךָאנ רָאנ ,טסעטָארּפ רעבלעז רעד טשינ ,ןיינ רעבָא
 רעד וצ ליפעג-לקע ןרעפרַאש ַא טימ ןטענקעגכרודַא ,רעקיניזטסואווַאב-רעמ ַא
 רעטמולחעגסיוא רעד וצ טפַאשקנעב רערעקרַאטש ַא טימ ןוא טלעוו רעטלַא

 -ָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא שזדָאל ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד ..,.טלעוו רעיינ

 רעשזדָאל ןופ גנוטערטסױרַא רערענָאיצולָאװער רעדעי ןופ ייר רעטשרעד

 ןופ ייס "ןעגנונעכייצסיוא, עלעיצעּפס ןעמוקַאב רַאפרעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ
 עכלעוו ,"האמ עצרַאװש; רעשיליוּפ רעד ןופ ייס ןוא ןעמרַאדנַאשז עשירַאצ יד
 -רעטעברַא עשיטימעסיטנַא-לַאקירעלק יד ןפַאש ןפלָאהעג ןעמַאזוצ עדייב ןבָאה

 עלַאנָאיצַאנ) .ר .ּפ .נ ןוא (ןטַארקָאמעד עכעלטסירק) .ד .כ סעיצַאזינַאגרָא
 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד וצ טכיוועגנגעק ַא יװ ,(יײטרַאּפ-רעטעברַא
 "נָא ןרָאי ןופ ךשמב תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב

 רעשזדָאל רעד טימ ןטסילַאיצָאס עשטייד ןוא דנוב ןטימ ןעמַאזוצ טריפעג
 : ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 -ץעלָארּפ סנליױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עטסערג יד יװ
 -ַאב ַא שזדָאל ןיא טליּפשעג דנוב רעד רעבירעד טָאה ,טָאטש-טּפױה רעשירַאט

 -טנַארַאפ עסיורג ַא טגײלעגפױרַא טָאה סָאד ןוא עלָאר עקיטכיוו סרעדנוז
 ןףעמַאנסיױא עניילק טימ .רעריפ ענייז ןופ סעציײלּפ יד ףיוא טײקכעלטרָאװ

 -ייו ןבָאה ,עסַאמ רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא עלַא ייז ןענייז
 ןוא טעברַא ריא ,רעגנוה ריא ךיוא ןוא טיורב ךעלגעט ריא טלייטעג רעט
 -סקלָאפ םעד ,ךַארּפש ריא טדערעג ןבָאה ןוא ,טײקיזָאלסטעברַא ריא ךיוא
 טשינ טייקשירעדליב רעצנַאג ןייז ייב טָאה סָאװ ,שידיי רעשזדָאל ןכעלמיט
 ךיילג ןעגנַאגעג זיא רָאנ ,רעטרעו עכיוה ןייק ,הצילמ ןייק ןגָארטרַאפ
 יב טבילַאב קרַאטש ןעוועג ןענייז ייז .ריפסיוא ןשיטקַארּפ םוצ ,טקנוּפ םוצ
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 ריא רַאפ ןענייז ייז רעבָא ,רעריפ עשידנוב עקיטרָא יד ,עסַאמ רעשידיי רעד
 ךיוא ךָאד ןעמ זיא ,רעריפ יו ,םירבח רעמ ,רערעל יװ ,רעדירב רעמ ןעוועג

 ןעוועג זיא סָאד יצ --- ךַאד ןייא רעטנוא ןעוועג גָאט ןקידעכָאװ ןצנַאג םעד
 ,ןייארַאפ ןופ ךַאד רעד יצ ,טַאטשקרעװ ןופ ךַאד רעד ,זיוה ןופ ךַאד רעד
 שזדָאל ןיא ךיז ןצעזַאב סנייטשנעטכיל טימ רעבָא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 ,רעריפ ַא ןעמוקַאב שטשָאגָאדַאר ןוא טולַאב ןופ רעבעוװ עשידיי יד ןבָאה
 .רעדורב ַא יו רעקינייו טשינ רערעל ַא ,רבח ַא יו רעקינייו טשינ

 ןענייטשנעטכיל ןופ ןבעל עקידרעירפ עצנַאג סָאד יוװ ןעזעגסיוא טָאה סע
 "עב ןוא יירעסיגנשעמ רעד ךרוד בוטש סעמַאמ-ףיטש רעד ןופ גנַאג ןייז --
 םוצ ,יירערעל וצ ןטרָאד ןופ ןוא םָארק:רעכיב רעװעשרַאװ רעד וצ יירעק
 -נַאלּפ ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד זַא -- ןצרּפ .ל .י וצ ןוא דנוב ןשידרערעטנוא

 ןוא רערעל רעד ןייז וצ :שזדָאל ןיא עיסימ ןייז רַאפ גנוטיירגוצ עקיסעמ
 -טּפיה רעשירַאטעלָארּפ סנליוּפ ןיא טייקמירַא רעשידי רעד ןופ רעריפ
 -חילש רעקידריוו ריא ךיוא ןוא ,רעטסיירט ריא ןוא רערעטסײגַאב ריא ,טָאטש
 ,טלעוו רעקידנסיורד רעד רַאפ טנַאטנעזערּפער ןוא רוביצ

 ךס ַא ןוא ןסיוו ךס ַא שזדָאל ןייק טגנערבעג טָאה ןייטשנעטכיל לייוו

 ןוא לגניי-ןרעל עקיטכענ סָאד ןײרַא-טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא'ס .,ץרַאה -
 -ָאיצולָאוװער רעד ןעמוקעג זיא'ס ,רערעל רעטרעטסײגַאב רעד ןעמוקעג זיא'ס
 קיטייצכיילג ןוא זנוא ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,דיסח'ץרּפ רעד ןוא רענ
 ןרעטנוא שירבח ןעמענ טנעקעג ןעמ טָאה םיא .זנוא ןופ רעכעה רענייא

 ןעוועג זיא זיוה ןייז .ןקוקפורַא םיא וצ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא םערָא

 טרָאד רעירפ טפרַאדעג טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ ,רעטעברַא ןדעי רַאפ ןפָא
 .רעד ךיז ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,ןעמוקעגפיורַא זיא ןעמ רעדייא ,ןעגנילקנָא
 .לעווש ןייז רעבירַא זיא ןעמ ןעוו ,רענעביוהרעד טליפ

 -נעטכיל ןופ טעברַא עסיורג עטשרע יד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא'ס
 סלַא שידיי טימ םייה-רעדניק ַא ןעיוב סָאד ןעוועג זיא שזדָאל ןיא ןענייטש
 יד ןופ רעריפ רעלעדייא ןוא רעליטש רעד ,רבח רעטנעָאנ ןייז .ךַארּפש-ןרעל
 ןסעזעג ןרָאי עלַא זיא סָאװ ,יקסנַאנזָאּפ .ל .ח רעטעברַא עשידיי רעשזדָאל
 ןופ זיא סָאװ ןוא טַאריטָאטש ןיא ןענייטשנעטכיל טימ ןעמַאזוצ
 רעטשרע רעד וצ טָאה (לוש-לטימ ַא ןיא) רערעל ַא ןעוועג ךיוא עיסעּפָארּפ

 :רעקעוװ רעששזדָאל ןיא םעד ןגעװ טלייצרעד ןענייטשנעטכיל ןופ טייצרָאי

 -ןלב רעד ןופ רָאי עטשרע סָאד --- יקסנַאנזָאּפ ןבירשעג טָאה -- ןעוועג זיא'ס,

 ךָאי ןרעװש םעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה שזדָאל .המחלמ-טלעוו רעקיט

 טיונ טשרעהעג טָאה טפַאשרעטעברַא רעד ייב .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ

 "רעד ןטשרע םעד ןעיוב ןבױהעגנָא ןייטשנעטכיל טָאה ןַאד .,רעגנוה ןוא

 ,םייה-רעדניק ַא -- ךַארּפש-רעטומ רעשידיי רעד ןיא טלַאטשטנַא-סגנואיצ

 ,ימ ןייז קנַאד ַא ,(22 סַאג שטיוועקנעש ףיוא) םייה-רעדניק יד זיא 1915 עדנע

 ,ןדנוצעגנָא ערעדנַא ךיוא טָאה רע רעכלעוו טימ ,גנורעטסײגַאב ןייז קנַאד ַא

 ."ןרָאװעג ןריובעג

 גנופַאש עסיורג עטצעל יד ךיוא סָאװ ,סיוא סע טעז שילָאבמיס יװ ןוא

 ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא סע רעכלעוו טימ ,שזדָאל ןיא ןענייטשנעטכיל ןופ
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 זיא ,טָאטש-טּפיוה רעשירַאטעלָארּפ סנליוּפ ןיא טייקיטעט עקירעינצפופ ןייז
 יד ןעוועג זיא סָאד .רעדניק עשידיי רַאפ טלַאטשנַא-סגנואיצרעד ַא ןעוועג ךיוא
 -נָא ןיא טָאה סע סָאװ ,ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ םייה-רעדניק עשיטָאטש
 עכלעוו ןוא טַארטסיגַאמ רעשיטסילַאיצָאס רעד טנפעעג 1920 רָאי ןופ ביוה
 (עשיטָאטש) עלַאנומָאק ןליוּפ ץנַאג ןיא עקיצנייא ןוא עטשרע יד ןעוועג זיא
 .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ טלַאטשנַא-רעדניק

 ןופ ןַאמטַאר רעד ,ןובירט-סקלָאפ רעקימַאלפ רעד --- ,ןייטשנעטכיל לייוו

 -ךָאל ןופ רָאטקַאדער רעד ,רעריפ רעשיטילָאּפ רעד ,הליהק ןוא טַאר-טָאטש

 -רַאצ רעד -- ץלַא ןופ רעמ ןוא ץלַא ןופ רעירפ ןעוועג זיא --- ,רעקעוו רעזעז
 -עגייב טָאה ןעמ ןעוו ,ןעז טנעקעג סָאד ןעמ טָאה ןטסטלובמַא ,רערעל רעט

 ךיא .רעליש עמוטש-ביוט ענייז טימ ןענייטשנעטכיל ןופ עיצקעל ַא טניואוו
 תרזע, ןופ רעמיצ-סַאלק םענעדײשַאב םעד ןיא ןסעזעג לָאמ עכעלטע ןיב

 -קעל עמוטש עקיזָאד יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ,סַאג ענָאלעשז ףיוא "םימלא

 ךָאנ .סעשיגַאמ ,סעזעירעטסימ סעּפע ךיז ןיא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצ

 ,לגניי ןעמוטש-ביוט םעד ןופ םינּפ ערעטצניפ עכעלגנעל סָאד ךיא עז טציא
 -נעטכיל ןופ ןעגנוגעװַאב יד ףיוא ןגיוא עזָאלפליה עכלעזַא טימ טקוק סָאװ
 ענייז טימ ןעגנוגעווַאב עמוטש יד רעביא טרזח ןייטשנעטכיל ,ןּפיל סנייטש
 ףיוא טנַאה ןייז ףױרַא רע טגייל טפַאשביל טימ ;לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא ןּפיל

 עכעלרעטָאפ ,עמערַאװ ענייז טימ םיא ףיוא טקוק ןוא טסורב סלגניי םעד
 ַא סיוא ךיז טיירּפש לגניי ןופ םינּפ ןרעביא יו וטסעז לָאמַאטימ ןוא .,ןגיוא
 -עגנָא טכיל ַא םיא ןיא קינייװעניא גנולצולּפ טלָאװ רעצימיא יו ,טייקיטכיל
 ..גנַאלק רעכעלשטנעמ ַא סױרַא טמוק ליומ ןייז ןופ ןוא ןדנוצ

 םעד ןופ ןשינעפיט ערעטצניפ יד ןיא טפַאשביל סנייטשנעטכיל טָאה סָאד
 -עגסירַא טרָאד ןופ גנַאלק ןכעלשטנעמ ַא ןוא ןדנוצעגנָא טכיל דניק

 , . . טכַארב
 -ייא סנייטשנעטכיל ףיוא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה לכיימש רעקיטכיל ַא

 ןוא .גנוכיירגרעד רעקידיירפ ןופ קורדסיוא רעד -- םינּפ ןקיכָאנק ,ןלעד
 סַאלק ןצנַאג םעד ףיוא טײרּפשעגסױא לכיימש רעבלעז רעד ךיז טָאה דלַאב
 -ָאװעג-טכייפ עניימ ןיא ןוא םינּפ ןגייא ןיימ ףיוא טלגיּפשעגּפָא ךיוא ךיז ןוא
 .ןגיוא ענער

 ַא טימ טלָאצעגקירוצ ןענייטשנעטכיל ןבָאה רעליש עמוטש:-ביוט יד

 ,יֿמ רעד רַאפ -- םעלַא רַאפ טריסנעּפמָאק טָאה סָאװ ,טפַאשביל רעדנריר
 ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,תורצ יד רַאפ ןוא ,עיסנעּפ-רעגנוה רעד רַאפ
 םורק טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,לוש רעד ןופ םיאבג עשירָאטַאלימיסַא יד ןופ
 -נייא ןייז ףיוא ךיוא ןוא טייקיטעט רעשיטסילַאיצַאס סרערעל םעד ףיוא
 .."ןָאגרַאשז, רַאפ ךיז ןלעטש

 -ביוט יד ןבָאה ,טַאר-טָאטש םוצ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו |

 -ביוט ןופ טעטימָאק-לַאוװ ַא טריזינַאגרָא וויטַאיציניא רענעגייא ןופ עמוטש
 רעייז רַאפ ןריטיגַא ןבוטש יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןוא ,עמוטש
 ...ןייטשנעטכיל רערעל

 קרַאטש ןענייטשנעטכיל ןבָאה רעליש עקידוװעדער ענייז ךיוא רעבָא
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 עכלעוו ,ןעמייה עשיטַאבעלַאב ןופ רעטכעט יד ןעוועג ןענייז סָאד .טַאהעג ביל
 טרָאד טָאה ןייטשנעטכיל .עיזַאנמיג-ןעיורפ סנײטשכָאה ןיא טנרעלעג ןבָאה
 יד ןופ ענייא טשינ סעיצקעל ענייז טימ ןוא עטכישעג עשידיי טנרעלעג
 םוצ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ טכַארבעג רעטכעט עשירָאטַאלימיסַא

 ,..דנוב

 ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ סעלעטש-רערעל עדייב יד ןופ זיא הסנרּפ ןייק
 ךיוא ךיז טָאה ,רעדניק ייוצ ןופ עמַאמ יד ,עטוג יורפ סנייטשנעטכיל ןוא
 .ביוט רעד ןיא עלעטש-רערעל ַא קידנעמענרעביא ,ךָאי ןיא טנַאּפשעגניײא
 עדייב ןעוו ,םישדח:רעמוז יד ןיא ךיוא יז טָאה רעטעּפש) ,לוש רעמוטש
 ,(שזדָאל רעטניה טַאנָאיסנעּפ ַא ןטלַאהעג ,לוש רעד ןופ יירפ ןעוועג ןענייז
 -עג טייקמירָא רעצנַאג ןייז ייב טָאה רעכלעוו ,םיא רַאפ ןָאטעג סָאד טָאה יז
 רַאפ ןשָארג ןטצעל םעד ןבעגקעװַא טנעקעג ןוא טנַאה עטיירב ַא טָאה
 טייוו יוװ ,ןַאמ ןשיטקַארּפ-טשינ ריא טרעטעגרַאפ טָאה יז .עקיטפרעדַאב-טיונ
 שטָאכ ןעײרפַאב וצ םיא טערַאטסעג ךיז יז טָאה ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא סע
 טָאה רע יװ ױזַא ,זיוה ןפָא ןַא ןטלַאהוצפיוא ןוא תוגאד-בוטש עניילק יד ןופ
 שזדָאל ןיא טמירַאב ןרָאװעג ךיג בוטש סנייטשנעטכיל עקַאט זיא .טלָאװעג סָאד
 רעקיזָאד רעד ןופ דליב ךעלפערט ַא ,ןצענערג עריא רעסיוא טייוו וליפַא ןוא

 : ןליוּפ קרעװ ןטנָאמרעד ןיוש ןייז ןיא קנורט .י .י טיג בוטש
 רעקילָאמַא רעד ןופ טַאהעג ךיז ןיא טָאה בוטש (סנייטשנעטכיל) ןייז;

 ןיא ,רטנעצ ַא ןעװעג זיא זה סנייטשנעטכיל .,עשרַאװ ןיא בוטשיץרּפ
 עלַא יד ףיוא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד טלמַאזעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 ,ןבעל ןשידיי ןיא ןעוועג קיטעט זיא דנוב רעד ואוו ,ןטיבעג
 ןעוועג זיא רע .ןעוועג טשינ שזדָאל ןיא ךיוא רע זיא ריבג רעסיורג ןייק,

 -טוג יורפ ןייז .עיזַאנמיג רעשזדָאל ַא ןיא עטכישעג ןופ רערעל ַא
 עשירַאצ יד ןיא ןתוחילש עלַאגעלמוא עכעלרעפעג ןָאטעג טָאה עק
 רַאפ לֹוש ַא ןיא ןירערעל ַא ןעועג יז ןזיא שזדָאל ןיא ,ןטייצ
 יד ןוא טעברַאעג רעװש רעייז עדייב ןבָאה ייז .עמוטש -;ביוט
 -כיל זיא ןגעווטסעדנופ ,ליומ ןרעביא ןענורעג טשינ טייוו ייז זיא הסנרּפ
 ַא ןעוועג -- סנָאסלענעצַאק יד ןופ זיוה סָאד יו טקנוּפ --- זיוה סנייטשנעט
 ןדעי רַאפ שיט ןטיירגעג ַא טימ ןוא ןריט ענעפָא טימ ,"החורל חותּפ ותיב;
 -כיל יד ייב ןענייז קידנעטש .רעקירעגנוה ַא ןעמוקעגניײרַא טרָאד זיא סָאװ
 "עג ןענייז םיבורק עמירָא .ןשטנעמ עדמערפ ןוא טסעג ןעוועג סנייטשנעט
 ןייטשנעטכיל .ריבג ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ךיילג ,ףליה ךָאנ םיא וצ ןעמוק

 ,"טנָאקעג טָאה רע טייוו יו ןפלָאהעג ןוא ןבעגעג טָאה
 ןופ טייקטיירב יד זַא ,טלייצרעד לָאמַא טַאהעג ןייטשנעטכיל טָאה רימ

 "זיוה ..,ןייז טריפרַאפ וליפַא טָאה ענייז טייקנעמונרַאפ יד ךיוא ןוא בוטש ןייז
 ןופ ןרָאי יד ןיא .ריבג רעשידיסח רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא סָאד .טריוו
 -ַאב רעשזדָאל רעד ןופ טנעצָארּפ קיצניינ ןעוו ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד
 ןבָאה סָאװ יד ןליפַא ןוא זָאלטיױרב ןוא זָאלסטעברַא ןעוועג זיא גנורעקלעפ

 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ,ןעניול ענעטינשעג ןעמוקַאב ןבָאה ,סעלעטש טַאהעג

 .טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ .םוירָאטַארָאמ-תוריד ַא
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 "זיוה ןייז טָאה ,טנידרַאפ טוג טָאה רעצימיא ןעוו ,ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא זיולב
 טָאה .טלעג-הריד טכירעג ןכרוד ןענָאמ וצ םיא ייב טכעד ַא טַאהעג טריוו
 ןייז יבגל טכער עקיזָאד יד ןצונוצסיוא ןסָאלשַאב טריוו-זיוה רעשידיסח רעד

 ןייטשנעטכיל יװ ,דיי רעד ,ןעזעג טָאה רע .ןייטשנעטכיל לארשי רָאטַאקָאל

 ןיירַא ןעייג ןשטנעמ ,ריט יד טשינ טור גָאט ןצנַאג ַא ,זיוה טיירב ַא טריפ
 ענשַארטס זיא סָאבעלַאב רעד ,ןשטנעמ קילטנעצ ַא ןעייג שיט םוצ ,סיױרַא ןוא
 רע ,טַאר-טָאטש ןופ דילגטימ ַא זיא רע :ןטפעשעג ענעדיישרַאפ ייב ןעמונרַאפ
 זיב ;םיא ןגעװ ןביירש ןעגנוטייצ יד ,ןטעטימָאק ענעדיישרַאפ וצ טרעהעג
 ,קיטרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ זיא רע ,טכיל טרָאד טנערב טכַאנ רעד ןיא ףיט
 ,רעסיירנייא ןַא ,דיי ַאזַא לָאז סָאװרַאפ זיא ...קינייװ ץלַא ךָאנ םיא זיא סע
 ןרַאפ טגײלַאב ןוא טכירעג ןיא קעװַא רע זיא ..? טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טשינ

 -נעטכיל טגערפעג רעטכיר רעד טָאה רעטעּפש ..תונעט עלַא יד רעטכיר

 סע יװ ,ןטפעשעג עטיירב עכלעזַא טריפ רע זַא ,תמא עקַאט זיא סע יצ ןענייטש

 ענייז טימ רעטכיר םעד טנעקַאב ןייטשנעטכיל טָאה .טריוו רעד טלייצרעד
 רע עכלעוו ,עיסנעפ רענעטינשעג ַא טימ רערעל ַא זיא רע :?ןטפעשעג;

 -טָאטש ןופ ןַאמטַאר ַא רע זיא וצרעד .טלָאצעגסיױא טשינ גנַאלנכָאװ טמוקַאב
 "יטסניא-רעטעברַא ןוא ןטעטימָאק עשיטָאטש ענעדיישרַאפ וצ טרעהעג ,טַאר
 -יב טעּפש םייהַא טמוק רע זַא ןוא רעטעברַא רַאפ סעיצקעל טלַאה ,סעיצוט

 -רַאפ ...סעיצקעל עקידנגרָאמ יד וצ ןטיירגוצ קעװַא טשרע ךיז רע טצעז ,טכַאנ
 .ןשָארג ןייא ןייק טשינ רע טָאה ,"ןטפעשעג; עלַא יד ןופ זַא ,ךיז טייטש
 ..םינינע-טלעג ןייק טשינ ךָאד ןענייז סָאד

 רעטכיר רעד טָאה ,טכירַאב "ןכעלטפעשעג, ןקיזָאד םעד טרעהעגסיוא
 -ָאמ םעד טרסומעגסיוא ךָאנ ןוא ןפרָאװעגּפָא טריוו-זיוה ןופ העיבת יד דלַאב
 רַאפ ,ללכ ןרַאפ ליפ ױזַא טוט סָאװ ,ןשטנעמ ַא טכירעג ןיא ןּפעלש רַאפ רענ

 .טָאטש רעד
 ןענייטשנעטכיל וצ וצ טריוו-זיוה רעד זיא ,טכירעג ןופ קידנעײגסױרַא

 :טגָאזעג םיא וצ טייקכעלטניירפ רעכעליורטרַאפ טימ ןוא

 סע ,תמא םעד ןגָאז רימ ךָאד ריא טגעמ טציא ,ןייטשנעטכיל עינַאּפ --

 ןשָארג ַא ןָא ? טסיזמוא ץלַא סָאד עקַאט טוט ריא ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש ךָאד זיא

 ..?טלעג

 ,טלעג ןשָארג ַא ןָא -- טרעפטנעעג ןייטשנעטכיל טָאה -- ָאי --

 ןטימ קידנעלקָאש ,קידנגייוש ןעגנַאגעג לייו ַא זיא טריוו-זיוה רעד
 טקוקעגנָא תונמחר טימ ןוא טלעטשענגּפָא קיטסַאה ךיז רע טָאה ךָאנרעד .,ּפָאק
 : ןענייטשנעטכיל

 ...חמהב ַא ,ןייז לחומ רימ טלָאז ריא ,ךָאד ריא טנעז --

 ןענייטשנעטכיל טָאה טריוו-זיוה ןשיטקַארּפ ןייז ןופ עיצקעל יד רעבָא
 ןעגנול עקנַארק ענייז םגה .טרעקרַאפ ."שטנעמ, רעמ רַאפ טכַאמעג טשינ
 ןזיװַאב ןיוש ךיוא ךיז ןבָאה סע ןוא ןעשטוקרעד רעטּפָא ןעמונעג םיא ןבָאה
 -סָאװ רע טָאה ,טיײקנַארק-ןרינ רעקידרעטעּפש ןייז ןופ ןעמָאטּפמיס עטשרע
 םוש ןייק םיא ייב ןעוועג טשינ ,ןטעברַא עיינ ץלַא ךיז ףיוא ןעמונעג רעטייוו

 -עג זיא רע .טעברַא-ןיילק ןוא טעברַא-סיורג ענעפורעג:יוזַא יד ןשיווצ הציחמ
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 רעד ייס ןוא ןָאפ יד ייס , ,יקסנַאנזָאּפ ,ל .ח ךעלפערט םיא טנכיײצַאב סע יװ ,ןעוז
 ַא טימ טַאר:טָאטש םעד טמערוטשעגפיוא רע טָאה טָא ."רעגערט:ןענָאפ
 ןעועג רע זיא ןיוש ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק עדער רעצלָאטש רעקימַאלּפ
 טָאה סָאװ ,הנמלַא רעמירָא ןַא רַאפ ןליוק לסיב ַא ןגרָאזַאב טימ ןעמונרַאפ
 -טנזיוט ַא ףיוא ןענַאטשעג רע זיא טנװָא ןיא .רעדניק עריא טימ טרירפעג
 עיידיא רעד רַאפ רעטעברַא עשידיי טרעטסײגַאב ןוא גנולמַאזרַאפ רעקיּפעק
 ןטלגילפַאב סעצרּפ טימ ןדנוצעגנָא ייז ןוא רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ
 רַאפ טלעג הריד ףיוא ןפַאש ןעגנַאגעגמורַא רע ןזיא גָאטיײב ןוא טרָאװ
 רעטשרעדָאּפ רעד ןיא טרישרַאמ רע טָאה סָאװ-רָאנ ...לוש רעשידיי רעד
 טכַאמ-עיצַאּפוקַָא רעשטייד רעד ןגעק עיצַארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ ַא ןופ ייר
 -ןקָא עשטייד יד ןגעק ןעגנוטערטסורַא ערענָאיצולָאװער ,עטסיירד ענייז)
 וצ ןעגנואווצעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ םיא ןבָאה ןטנַאּפ

 -ָאנ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןענַאװ ןופ ,וועיק ןייק שזדָאל ןופ ןפולטנַא
 -ימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ךיוא רע זיא טלָאמעד ,1918 רעבמעוו
 ,ןַאמירָא ןַא ייב ,םיהַא קידנעייג ,ּפָא ךיז רע טלעטש ןיוש ןוא (דנוב ןופ טעט
 ןעמ ןעוו ,ןעזסיוא רע טעװ ןייש .טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ טייטש סָאװ
 -ַארטנַאליפ , טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעז ,רעריפ ןשיטסילַאיצָאס םעד ,םיא טעוו
 ...עיּפָארטנַאליפ ןגעק *ּפיצנירּפ ןיא; ךָאד רע זיא ,ןתמא רעד ןיא ןוא .,,"עיּפ
 טקערטש סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןייגייברַאפ טשינ ןעק רע ,ןלַאפרַאפ רעבָא
 .,טשינ טזָאל ץרַאה סָאד .טנַאה יד סיוא

 ןוא עשיטילָאּפ-ןייר יד ןיא וליפַא ,ןעגנואוט ענייז עלַא ןיא ...ץרַאה סָאד

 -גײרַא ץלַא ןופ רעמ ןייטשנעטכיל טָאה ,עכעלטפַאשטריװ-לַאקָאל יד ןיא ךיוא

 ױזַא םיא רַאפ ץרַאה ריא עסַאמ יד ךיוא טָאה רַאפרעד .ליפעג ,ץרַאה טגיילעג

 -טָאטש ןיא ןעגנוטערטסיױרַא עשיטילַאּפ עסיורג ענייז וליפַא ,טנפעעג טיירב
 רע ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד וצ זיב ,ןרָאי-עיצַאּפוקָא יד ןופ קידנבױהנָא ,טַאר

 ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעקיּפעק-סקעז רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא
 ,ץרַאה סיורג ַא ןופ ןעגנונָאמ ןעוועג ןענייז ,טנעמַאלרַאּפ-טָאטש ןשיטסילַאיצָאס
 ןוא עטעדווירקעג ןוא עקידנדייל יד רַאפ טפַאשביל טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ

 סָאד .רעצונסיוא ןוא רעקינייּפ ערעייז רַאפ סַאה טימ טנערבעג טָאה סָאװ
 רעטרעוװו ענייז קרַאטש יװ רַאפרעד ןוא רענגעק יד ךיֹוא טליפרעד ןבָאה
 ,ןסיירוצרעכיא םיא טומ םעד טַאהעג ןטלעז ייז ןבָאה --- טירבעג טשינ ןבָאה
 סעדער עשיליוּפ ענייז סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא טָאה וצרעד טקריוועגטימ
 ,טַאר-טָאטש ןיא עטסנעש יד ןעוועג ןענייז

 א א

 -ָאיצקַאער יד טָאה ןייטשנעטכיל ןעוו לָאמנייא ןפָארטעג רעבָא טָאה סע
 טָאה יז זַא ,םילכ יד ןופ טריפעגסיורַא ױזַא טַאר-טָאטש ןופ היפונכ ערענ

 עלַא רַאפ ןעמענ המקנ םיא ןיא טוװאורּפעג ןוא םיא ףיוא ןָאטעג-ףרָאװ ַא ךיז |
 ,טכָאקעגפיוא טולב ריא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ

 -רעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,1922 רעבמעווָאנ ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ףמַאקילַאװ רעד .טַאר-טָאטש ןשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער ןופ גנוציז עכעל
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 ,טָאטש ןופ תוחוכ עצרַאװש צלַא ,רעפרַאש רעדנוזַאב ַא ןעוועג רָאי םענעי זיא
 -ווָאר'.ּפ .נ עשירַאטעלַארּפ יד זיב סעקעדנע עשיצירּפ-שיטסילַאטיּפַאק יד ןופ
 ידכ ,טנָארפ ןשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער ןייא ןיא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה סעצ
 ייז יוװ) ,?גנוטלַאװרַאפ-טָאטש עקסוװָאדישז-שיטסילַאיצָאס יד; ןפרַאװאוצּפָארַא

 ,טַארטסיגַאמ *ןשיליוּפ-ןיירק ַא טכַאמ רעד וצ ןעגנערב ןוא ,(ןפורעג יז ןבָאה
 יד ןופ עציטש רעד טימ ןוא םילובליב עשינַאגילוכ ןופ ףליה רעד טימ

 -טָאטש םעיינ ןיא .ןבעגעגנייא סָאד ייז ךיז טָאה ןטַאנגַאמ-ליטסקעט רעשזדָאל

 יד ךיוא ,עטרענעלקרַאפ ןיירַא סעיצקַארפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןענייז טַאר
 יירד זיולב ןופ ןענַאטשַאב ןוא עטריצודער ַא ןעוועג זיא עיצקַארפ עשידנוב

 רעד טָא וצ .ןַאמלימ .ש ןוא יקסנַאנזָאּפ ,ל .ח ,ןייטשנעטכיל .י -- רענעמטַאר

 יקסנַאנזָאּפ לייוו ,ןַאמלימ ןוא ןייטשנעטכיל ןעמוקעג רָאנ דָארג ןענייז גנוציז

 עשירעגיז יד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןייטשנעטכיל .טנוזעג-טשינ ןעוועג זיא
 טעשטרָאקעג ךיז טָאה ץרַאה ןייז ןוא רענעמטַאר ערענָאיצקַאער יד ןופ סענימ
 "רעמ רעצרַאװש רעד ןופ רעריפ רעד רעטעּפש טָאה סע ןעוו ןוא ,גָאטיײװ ןופ
 ןפורעג ןוא עדער עכעלרעייפ יד ןטלַאה טלעטשעגקעװַא ךיז ענכיפ ר"ד טייה
 "נָא םעד ןרע וצ ידכ ,רעטרע יד ןופ ןלעטשפיוא ךיז ןלָאז ייז ,רענעמטַאר יד
 ןגעק דנַאטשפיוא:רעבמעווָאנ ןשיליוּפ ןופ ןדלעה ענעלַאפעג יד ןופ קנעד
 זיא םיא טימ .טלעטשעגפיוא טשינ ךיז ןייטשנעטכיל טָאה ,(1820 ןיא) םזירַאצ

 -עג ןופ קורדסיוא ןַא רעמ ןעוועג זיא סָאד .ןַאמלימ .ש ןציז ןבילבעג ךיוא

 ןעק רע זַא ,טליפרעד טָאה ןייטשנעטכיל .טקַאט ןשיטילָאּפ ןופ יוװ ,ליפ

 רעפמעק:סטייהיירפ עשיליוּפ ענעלַאפעג יד דובכ ןבעגּפָא טשינ שיזיפ טושּפ
 "עג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,ןטימעסיטנַא ןוא ןרענָאיצקַאער יד טימ ןעמַאזוצ
 ,גנוגעווַאב-סטייהיירפ עדעי טולב ןיא ןעקנירטרעד רעטייוו ןפלעה ןוא ןפלָאה

 -עגסורַא םיא ןוא ןפרָאװעג םיא ףיוא ךיז ןבָאה סענַאגילוכ עטעשויעצ יד
 טָאה רע .ןָאט טוװאורּפעג סָאד ייז ןבָאה ןענַאמלימ טימ ךיוא ,לַאז ןופ טּפוטש
 זיב ןײגוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיז ןוא שיט ןיא טרעמַאלקעג טסעפ רעבָא ךיז
 רענעמטַאר עשידנוב יד סָאװרַאפ ,גנורעלקרעד ןייז טרעהעגסיוא טָאה ןעמ
 ןרענָאיצקַאער ןופ "ןרָאצ רעקיליה; רעד .טלעטשעגפיוא טשינ ךיז ןבָאה
 "שר ַא ןעמונעגנָא טָאה רע יוװ ,ןַאד טשרע טליטשעגנייא ךיז טָאה טַאר-טָאטש
 "לימ ןוא ןייטשנעטכיל רענעמטַאר יד טַאר-טָאטש ןופ ןסילששוצסיוא עיצולָאז
 יד .,רעקיטייצירפ ַא ןעװעג רעבָא זיא עיצקַאער רעד ןופ ןוחצנ רעד .ןַאמ
 רעטעּפש ןוא עווטסדואוועיָאװ רעד וצ רענעמטַאר עשידנוב יד ןופ עיצַאלעּפַא
 ,הלועּפ יד טַאהעג טָאה עשרַאװ ןיא לַאנובירט ןוויטַארטסינימדַא ןטסכעה םוצ
 רעד ,ןייטשנעטכיל .,ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא טַאר-טָאטש ןופ סולשַאב רעד זַא
 ךיז טָאה ,שזדָאל ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןצלָאטש ןופ רענָאמ רעקידריװו

 ...טַאר -טָאטש ןופ ענובירט רעד ףיוא ןזיוװַאב רעדיוו

 רָאנ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה עיצקַאער יד
 .יעיציזָאּפ-ףמַאק רעטשרעדָאפ רעד ףיוא ןייטש וצ םיא רַאפ טנורג ַא ךָאנ

4 

 ךעמונעגפיוא ןענייטשנעטכיל טָאה שינעצירק-ןייצ רעקינייו טשינ טימ
 ,בגַא ,ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ עכעלרעגריב ןוא הדוגַא יד ,עיצקַאער עשידיי יד
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 םייב טייהרעמ רעשיטימעסיטנַא רעד טימ טעברַאעגטימ שינָאמרַאה טּפָא ץנַאג !
 עשיטסינויצ ןוא עשהדוגא יד ,ייז ךיוא .ןגָאלשרָאפ עשיטסילַאיצָאס ןבָארגַאב
 .ןענייטשנעטכיל ףיוא סעכ ןיא ןייז וצ טנורג ןטוג ַא טַאהעג ןבָאה ,רענעמטַאר

 רעייז ןקעדוצפיוא ידכ ,טייהנגעלעג עטסדנימ יד טזָאלעגכרודַא טשינ טָאה רע
 ןופ תילט ןרעטנוא ןטלַאהַאב טװאורּפעג ןבָאה ייז סָאװ ,םזיאָאגע-ןסַאלק
 רעסערפ-ןדיי עשילױוּפ יד טימ טעברַאטימ רעייז ןוא *תודחא רעלַאנָאיצַאנ;
 זיא סעכ רעד סיורג יו רעבָא .סעיסעצנָאק ןוא ןטַאדנַאמ ןופ זיירּפ ןרַאפ
 םעד רַאפ ץרא-ךרד רעייז ןעװעג רענעלק טשינ רעבָא זיא ,ןעוועג טשינ
 רעשידיי רעד ןופ רוביצ-חילש ןצלָאטש םעד ,ןדיי םענייר-לָאטשירק ןקיזָאד
 ,טײקמירָא

 לעיצעּפס ,ןטײרּפשרַאפ ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ ןגעווטסעדנופ ייז טָאה סָאד
 -ַאב ןייז ןוא דנוב םעד ףיוא םילובלב עטסדליוו יד ,עינַאּפמַאק-לַאװ ַא תעב

 רעד זַא ,ןעוועג זיא םילובלב עטסלעניגירַא יד ןופ ענייא .רעריפ ןטביל

 טנוה ַא ןָאטעגנָא ,טייקשידיי ןופ ןטעּפשוצּפָא ידכ ,טָאה דנוב רעשיסרוקיּפַא ;
 "טנוה, םעד ןבָאה עכלעוו ,"תודע-רָאי, ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ...ןיליפת רָאּפ ַא

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רעלוּפָאּפ ץנַאג ..."ןגיוא ענעגייא , ערעייז טימ ןעזעג
 זַא ,ןעוועג זיא תמא רעד ."ץַאלַאּפ ַא ןיא טניואוו, ןייטשנעטכיל זַא ,לובלב

 ,(סַאג יַאמ עט1 רעקיטכיצ רעד ףיוא) זיוה א ןיא טניואוועג טָאה ןייטשנעטכיל
 -סקעט רעשזדָאל ןופ ץַאלַאּפ םעד רעביאנגעקַא טקנוּפ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 טשינ ןעוועג לובלב רעקיזָאד רעד זיא ,טעז ןעמ יו .יקסנַאנזָאּפ טַאנגַאמ-ליט

 | ,.טירש עכעלטע זיולב --- תמא ןופ טייוו

 רעמ רעבָא .דנוב ןופ רענגעק עלַא טצונַאב ךיז ןבָאה לובלב םעד טימ |
 ןגעק עצעה עטסיוװ ַא טריפעג ללכב ןבָאה עכלעוו ,ןטסינומָאק יד -- עלַא ןופ
 עטסערג יד יד ייז רַאפ זיא רע זַא ,טכער ןָא טשינ קידנטלַאה ,ןענייטשנעטכיל
 ,טײקמירָא רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ רעצרעה יד וצ ןעמוקוצוצ גנורעטש
 רעצרעה עקיזָאד יד ןופ ןסײרסױרַא טוװאורּפעג ייז ןבָאה זיירּפ ןדעי רַאפ -

 רעקינייװ סָאװ ...ןענילַאטס רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ טרָאד ידכ ,ןענייטשנעטכיל
 ןגעק עצעה רעייז ןרָאװעג זיא רעקיטּפיג ץלַא -- ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה סָאד
 ,טייצ רעד ןיא דָארג סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא עינָאריא יד .ןענייטשנעטכיל
 תורישע רעד ןגעוו עדנעגעל יד טײרּפשרַאפ ןטסײממַא ןבָאה ןטסינומָאק יד ןעוו

 ךיז עגַאל עלעירעטַאמ סנייטשנעטכיל טָאה ,דנוב ןופ רעריפ רעשזדָאל ןופ
 עטצעל יד זיא עלעווק-הסנכה עקיצנייא סנייטשנעטכיל .טרעגרערַאפ קרַאטש
 -ביוט רעד ןיא) .עיזַאנמיג-ןײטשכָאה רעד ןיא עלעטש-רערעל ןייז ןעוועג ןרָאי
 -יפ יד לייוו ,טעברַא יד ןריולרַאפ רעירפ טייצ ַא טיִמ רע טָאה לוש רעמוטש
 שילױּפ טריפעגנייא ןליו סנייטשנעטכיל ןגעק ןבָאה םיִאבג עשיּפָארטנַאל

 עשיטימעסיטנַא יד טָאה רעטייוו סָאװ ,(שידיי טָאטשנַא ךַארּפש-טכיררעטנוא סלַא

 עשידיי יד ןופ רעמיטנגייא יד ףיוא טקירדעג רעמ ץלַא גנוריגער עשיליוּפ

 יד ןופ טרָא ןפיוא *ןקַאילָאּפ עטכע; רערעל סלַא ןעמענוצוצ סעיזַאנמיג

 ןקיזָאד םעד ןכיירגרעד וצ ןעלטימ עטסקרַאטש יד ןופ ענייא .רערעל עשידיי

 רערעל זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה סָאװ ,ץעזעג עשיליוּפ עיינ סָאד ןעוועג זיא ,קעווצ

 "מוא ןיא טעטיסרעווינוא ןייק טקידנעעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,סעיזַאנמיג ןופ
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 -קע עלעיצעּפס ןגיײלַאב ןימרעט ןטמיטשַאב ַא זיב ןפרַאד ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָא

 שטייב סלַא ץעזעג ןקיזָאד םעד טצונַאב ךיוא טָאה גנוריגער יד .סנעמַאז

 ,ךיז טײטשרַאפ .ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ רערעל ןגעק

 ףיוא זַא ,טנידרַאפ טסילַאיצָאס סלַא ייס ןוא דיי סלַא ייס טָאה ןייטשנעטכיל זַא
 -ער יד .ץזָאלּפָארַא עטשרע יד שטייב עקיזָאד יד ךיז לָאז סעציילּפ ענייז
 ,עיזַאנמיג רעד ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא טקירדעג קרַאטש ױזַא טָאה גנוריג

 .ןענייטשנעטכיל ןגָאװצּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ענעי זַא

 ךעלסילשסיוא ךיז ןייטשנעטכיל טָאה שזדָאל ןיא רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא

 -טימ-טּפיוה ךיוא ןוא רָאטקַאדער רעד יװ .טעברַא רעשידנוב טימ ןעמונרַאפ
 ןעמוקַאב טציא ןייטשנעטכיל טָאה ,רעקעוו רעשזדָאל ןכעלטנכעוו ןופ רעטעברַא
 -סיוא רעווש ץנַאג ןעוועג זיא'ס רעכלעוו טימ ,טלַאהעג םענעדײשַאב-רעייז ַא
 טָאה רע ,טגָאלקַאב טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ןייטשנעטכיל רעבָא ,ןעמוקוצ

 טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאװ ,טײקנַארק-לַאג ןייז ןגעוו ןדער וצ ןטימעגסיוא ךיוא
 ןעוו ןוא טכַאנ רעד ןיא ףיט זיב טעברַאעג רעטייוו טָאה רע .םירוסי ךס ַא
 לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןבָאה (* ןיז עקידנסקַאװרעטנוא ייווצ יד ךיוא ןוא עטוג
 -ומטוג ַא טימ טרעפטנעעג רעגייטש ןייז ףיוא רע טָאה ,ןעניוש לסיב ַא ךיז
 ױזַא; :טסואוועג טָאה יז ,ךעלגנירדוצ ןעוועג טשינ זיא עטוג ,לכיימש ןקיט

  *טנַא רעמ טימ ךָאנ טָאה יז ןוא "ןרעדנע טשינ ןיוש ךיז טעװ רע ...רע זיא
 רעטייו תוחוכ עלַא טימ ךיז קידנעימַאב ,ךָאי םעד ןגָארטעג טיײקנסָאלש
 . . . ןייטשנעטכיליזיוה סָאד -- ?זיוה ענעפָא; סָאד ןטלַאהוצנָא

 שיטסירעטקַארַאכ זיא ןטייווצ ןרַאפ גרָאז ןוא טיײקנדײשַאב ןייז רַאפ
 ןופ ףוס) ןלױּפ ןיא דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ ןטרעפ ןפיוא :לַאּפ רעדנגלָאפ
 -לַארטנעצ ןיא ןרָאװעג טלייװעגסיוא ןייטשנעטכיל זיא (ןרָאי רעקיצנַאװצ יד

 ַא תויה ,ןדלָאמעג רע טָאה גנוציז רעטשרע רעד ףיוא דלַאב .טעטימָאק

 יד טימ ךיז רע טייב ,.ק .צ ןיא רעטערטרַאפ ַא זיא רבח רעשזדָאל רעטייווצ
 -טימ רעכעלקריוו רעד -- רענעי ןוא רעטערטרַאפ רעד ןייז טעו רע : ןלָאר
 רבח ןטייווצ ןרַאפ לייוו ,ןוט וצ סָאד ןסָאלשטנַא טסעפ ןעוועג זיא רע .דילג
 ןבָאה ןוויטָאמ םוש ןייק .םיא רַאפ יװ ,רעקיטכיוו .ק .צ ןיא .ןייז סָאד זיא
 ,סולשַאב ןייז ןרעדנע טנעקעג טשינ

 ,ןיז ייװצ ענייז ףיוא סולפנייא ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה ןיימשנעטכול (*

 רעד .טקוקעגפיורַא םיא וצ עמַאמ רעייז יוװ טקנוּפ ןבָאה ייז .קֶללָא ןוא לאפאר

 רע .רוטַאקָאװדַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ירוי טקידנעעג טָאה ,לַאפַאר ,רערעטלע

 ןגיוצעג טָאה ,שיליוּפ ןיא ,ךוב טשרע ןייז .ןעגנולייצרעד ןבירשעג ךיוא טָאה

 טָאה ,קעלָא ,רערעגניי רעד .קיטירק רעשיליוּפ רעד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד

 ןיא .רנוב ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןיצידעמ-רָאטקָאד סלַא טקידנעעג

 יד ףיוא קעװַא עדייב ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייוװצ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד

 רעד ןוֿפ ךורבסיוא ןכָאנ ןעמוקעגמוא טרָאד עדייב ןענייז יויז .ןטיבעג עשיטעווָאס

 .המחלמ רעשיטעווָאס-שטייד
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 קרָאי-וינ

 -ָאמ ןוא ןשימָאנָאקע ןפיט ןופ טייצ רעד ןיא ,1932 רָאי ןופ טסברעה ןיא

 -עג ןייטשנעטכיל זיא ,טלעװ רעד ףיוא ךיוא ןוא ןליוּפ ןיא סיזירק ןשילַאר

 .עקירעמַא ןייק חילש ריא סלַא ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טקיש
 ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה ןביולג טימ לופ רעבָא ,רעקנַארק-שיזיפ ַא

 זירַאּפ ןיא געט עכעלטע ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןייטשנעטכיל ,ןיײרַא-געוו

 ,ןרָאהניײא דוד ,ייז ןופ רענייא .טניירפ ןוא םירבח טימ ןפָארטעג ךיז טרָאד ןוא

 סעומש ןקיטלָאמעד ןייז רעקעוו רעזירַאּפ ןיא ןבעגעגרעביא רעטעּפש טָאה

 יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג עטוג ַא טיג סָאװ ,ןענייטשנעטכיל טימ

 עלעקנוט ענעי ןיא ,ױעטעברַא עשידיי רעשזדָאל יד ןופ רעריפ ןופ ןעגנומיטש

 ,טיוט ןייז רַאפ ץרוק ,געט
 ?גנונעפָאה ַא ָאד ךָאנ זיא ןייטשנעטכיל ---,
 ,גנונעפָאה עסיורג ַא ,סיוועג ,יאדוװַא --

 ?ןשטנעמ יד ןוא --

 עטכשוחרַאפ יד ןיא ,טולַאב ןיא ּפָארַא טייג ,טשינ ייז טעז ריא --

 טיונ ןופ שטייב יד ואוו ,רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ןרעוו ןשטנעמ ואוו רעכעל

 ,טכיל עלַא ןשָאלעגסיױא ,ךיז טכוד ,טָאה שואי רעד ואוו ,טפול רעד ןיא טפייפ

 ןוא רעצרעה ענעפָא ןוא ןשטנעמ עטרעטיילעגסיוא ןעז ריא טעוװ טרָאד ןוא

 יו ןענירעצ טעוװ לפייוצ רעיא ןוא טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג ןסיורג ַא

 ,לּפענ
 ךָאד ריא טָאה סָאד ,ןביולג םעד ןטלַאהעגפיוא ךָאד ריא טָאה סָאד --

 ?רעצרעה יד טנפעעג
 ,טכַאמעג ַאזַא רַאפ ךימ ייז ןבָאה סָאד ,ןיינ ---

 ? ןיהַא געוו רעד רעבָא --

 ןעמַאזצ ןעמ טייג םעדכָאנ .רעווש זיא טירש רעטשרע רעד זיולב ---

 -עוו ןשידיי ןטלַא םעד טנעק ריא .געוו םעד טשינ טליפ ןעמ ןוא ךס ַא טימ

 ןעמ טקרעמ ,רע יו עכלעזַא טימ ? לדרעב ןעיורג םעד טימ שזדָאל ןיא רעב

 ףרַאד ןעמ .תונחמ ןעניפעג ןעמ ןעק עכלעזַא ןוא .ךיז טייג סע יװ טשינ

 ,לסילש םעד ןבָאה רָאנ
 ?ייז וצ ---

 .ןענעפע ןוא ןסילשוצפיוא ןײלַא ךיז .ןילַא ךיז וצ ,ןיינ --

 יקנַארק טנעז ריא ?(עקירעמַא ןייק) ןיהַא ריא טרָאפ סָאװרַאפ ןוא --

 ?טלַאק ױזַא זיא טרָאד ןוא ור טכיורב ריא ,ךַאװש

 ןעמערַאװרעד ןעמ טעוװ ---

 ? ור ןוא --
 טסייװ ריא .טגניווצ טיונ יד ןוא טפור טכילפ יד ןעוו ,ור זיא סָאװ ---

 ,ךיז טוט זנוא ייב סָאװ ןעד
 | ? רעמָאט ןוא ---

 .טלעפַאב ןבעל סָאד ןעוו ,םעד ןופ טכַארט רעוו --

 ןופ רעטעברַא עשידיי יד *ןעמערַאװרעד; וצ גנונעּפָאה סנייטשנעטכיל

 ,ןואורּפ עטשרע יד ךָאנ דלַאב .ןרָאװעג םייוקמ טשינ ,רעדייל ,זיא עקירעמַא
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 ןיא ןעמענ טזומעג םיא טָאה ןעמ .,ןרָאװעג קנַארק רעווש גנולצולּפ רע זיא

 זיא עיצַארעּפָא יד םגה ןוא ,רענײטש-לַאג ענייז ןקיטייזַאב וצ ידכ ,לָאטיּפש
 סע .ןענַאטשעגפיוא טשינ טצב (ופ ןיוש רעבָא רע זיא ,ענעגנולעג ַא ןעוועג

 "וט --- טייקנַארק עטקיסעלכַאנרַאפ ,עטלַא סנייטשנעטכיל ןפורעגּפָא ךיז טָאה

 ןכייר םוצ טכַאמעג ףוס ַא ,רָאי 49 וצ ,קיטייצירפ טָאה יז ןוא --- זָאלוקרעב
 ...טולַאב ןופ רעטסיירט ןוא רערעל םעד ןופ ןבעל

 "כיל טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע רעדייא ,ןכָאװ יד ןיא ךיוא רעבָא
 ...טלַאק ןעוועג ָאד זיא םיא .עקירעמַא ןיא טליפעג טוג טשינ ךיז ןייטשנעט
 קרָאי-וינ ןיא בולק ןשידנוב ןיא טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב יד תמא
 ןסיורד רעד רעבָא .טײקמערַאוו ךס ַא טימ טלגנירעגמורַא ןענייטשנעטכיל ןבָאה
 "עברַא יד ןיא טכַארבעג טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע רעד .רעטלַאק ַא ןעוועג זיא
 -נעטכיל .עיטַאּפַא ןוא טיונ ,טײקיזָאלסטעברַא עקירעמַא ןיא ןלַאטרַאװק-רעט

 וצ ידכ ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב ןצנַאג ןייז טימ ךיז טָאה ןייטש
 ,גנוטייצ-סקלָאפ רעד רַאפ ןוא ,דנוב ןרַאפ עיצקַא ןייז ןופ גלָאפרעד םעד ןרעכיז
 עכעלטנפע ייר ַא ףיוא טרָאװ עשידנוב ערעטיול סָאד טכַארבעג טָאה רע

 טימ ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי ךס ַא ןוא ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנולמַאזרַאפ
 טלעפעג רעבָא טרָאד טָאה סע -- טרעהעגוצ טײקמַאזקרעמפיוא רעטסערג רעד
 ןענעגעגַאב וצ טניואוועג ןעוועג זיא ןייטשנעטכיל ןכלעוו ,םזַאיזוטנע רעד
 רעשזדָאל יד טלעפעג טָאה סע :רעבעוװ רעטולַאב ענייז ןופ ןעגניטימ ףיוא

 .א יװ ,"טסיקלָאפ רערענָאיצולָאװער; רעד ,ןייטשנעטכיל ,. . . רעפסָאמטַא
 תועינצ רעליטש ןייז טימ רערעל רעקיצרַאה רעד ,ןפורעגנָא םיא טָאה ןיסעיל

 -רעד ךיז טָאה רע -- ײרעּפַאלק-עציײלּפ וצ ןוא עזָאּפ וצ האנש רעשינַאגרָא ןוא
 געמ ,רענעמוקעג -יינ ַא ואוו ,ןדָאב רענַאקירעמַא ןדמערפ ןפיוא זָאלפליה טליפ
 -מוא ןוא ןגעוו יד ןעניפעג ןיײלַא ףרַאד ,סיורג יו ןעוועג ןבָאה "ןטרָאד, רע
 קירעהעג-יוו ךיז ןיילַא ןענעק ףרַאד ןוא טנַאװ-חרזמ רעד וצ ןריפ סָאװ ,ןגעוו
 ..ןלוטיט עטנידרַאפ-טשינ ןוא עטנידרַאפ עלַא טימ ?ןלעטשרָאּפ,

 -עגנָא יד ןופ ןכערב טזָאלעג טשינ ךיז ןגעווטסעדנופ טָאה ןייטשנעטכיל
 עיצקַא ןייז ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ןטייקירעוװש ענעפָארט
 טליפעגסיוא ןעוועג זיא טייצ ןייז .טורעג טשינ טונימ ןייא ןייק רֶע טָאה

 סָאװ ,לקיטרַא רעטצעל רעד .,ןביירש טימ ךיוא ןוא ןעגנוציז ,ןעגניטימ טימ

 רעד ןופ גנולדנַאהּפָא עכעלטנירג ַא ןעוועג זיא ,רעדעפ ןייז ןופ סױרַא זיא
 ןענרעל סָאװ :ןעמָאנ ןרעטנוא ןליוּפ ןיא עגַאל רענײמעגלַא ןוא רעשידיי
 -רַאפ בילוצ) ,19232 ץרעמ ןופ טפנוקוצ רעד ןיא ,ןליופ ןיא ןעמָארגָאּפ יד זנוא
 ַא טימ ןבירשעגרעטנוא לקיטרַא ןייז ןייטשנעטכיל טָאה םימעט עכעלדנעטש
 ייב ךיוא זיא ,רעביירש-רערעל ךס ַא ייב יו .(רעשיליוּפ ַא -- םינָאדװעסּפ
 טינ ןעוועג טרָאװ ןטקורדעג לוא ןטדערעג ןשיווצ ץענערג יד ןענייטשנעטכיל
 יז יװ ,ןקורדּפָא טנעקעג ןעמ טָאה סעיצקעל ענייז .ערַאבקרעמיץנַאג ןייק
 ןענעייל טנעקעג ןעלקיטרַא ענייז ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןעייג ןוא ןעייטש
 -ביל ןופ ענייא ןעוועג זיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו לקיטרַא רעד .סעיצקעל סלַא

 -סיוא טקינייארַאפ ןעוועג ןענייז ןטרָאד .סעיצקעל עטסדנצנעלג סנייטשנעט
 -ּפָא רעטמיוצעג ןוא עריטַאס עקידיינש ,זילַאנַא רעטסיירד ,םרָאפ עטנכייצעג
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 ןלעװ רימ .ןביולג ןשיאיידיא ןופ ןלַאװק ענייר יד ןופ טמוק סָאװ ,םזימיט
 ןצרוק ַא זנוא טיג סָאװ ,ףַארגַארַאּפ ןייא לקיטרַא ןסיורג םעד ןופ ןעמענסיורַא
 עגַאל רעד ןיא ךיוא ןוא טעברַא רעשירעביירש סנייטשנעטכיל ןיא קילבנײרַא

 רעד וצ ןעמוק סרעלטיה תעב ןטייצ עלעקנוט ענעי ןיא ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ

 ; דנַאלשטיײד ןקידתונכש ןיא טכַאמ

 ןופ קורדנייא םעד ןרעדלימ וצ ךיז ןעימַאב רעבָאהטכַאמ עשיליוּפ יד.
 :ןדיי עמורפ עקילָאמַא יד ןופ רעגייטש ןטיול ,ןלַאפנָא עשידיײ-יטנַא יד
 ןטימ ןָא "דניקק סָאד ןעמ טפור ןעמָארגָאּפ טָאטשנָא ,םש-הנשמ ייז ןענייז ייז
 זומ םָארגָאּפ ַא זַא ,טניימ רענייא ביוא ,ךיז טייטשרַאפ .?ןסעצסקע? ןעמָאנ
 עטקיניײּפרַאפ טימ ,תוחומ יד ןיא סעקעוושט עטקַאהעגנײרַא טימ ןייז "אקווד,
 "עג יד ןעמ ןעק טלָאמעד ,וועינישיק גהנמכ רעדניק ענעסירעצ ןוא ןעיורפ
 .ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ ןפורנָא טשינ ,וװו .זַא .א ענליוו ,גרעבמעל ןופ ןשינעעש
 עכלעוו ,ןשטנעמ עלערוטלוק עלַא ןעניימ ױזַא ןוא -- טניימ סע רעבָא רעוו

 -וצ ַא זַא -- טייקכעלשטנעמ ןּפָארט ןטצעל םעד ןריולרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה
 -ןפָאװַאב-טשינ רעקיאור רעכעלנייוועג רעד ןופ לייט ַא ןכלעוו תעב ,דנַאטש

 טנעה יד ןיא געט עגנַאל ףיוא טרעפילעגסיוא טרעוװ גנורעקלעפַאב רעט

 ןקַאה ןוא ןריבַאר ,ןתיממ ,ןקיטולב ,ןגָאלש עכלעוו ,סענַאגילוכ עטעשוישצ ןופ

 ,טרָאװ ןטספרַאש ןטימ ןרעוו טלּפמעטשעג ףרַאד .וװ .זַא .א .וװ .זַא .א ןביוש
 ןפרַאװּפָא לקע טימ טעװ רעד -- טגָאמרַאפ טלעוװ עטריזיליוויצ יד ןכלעוו

 ןוא הארי רעד ןיא האמט יד ןטלַאהַאב ליוו סָאװ ,לטרעוו עשיטיאוזעי סָאד

 .(* ?!םָארגָאּפ רעכעלדנעש ַא -- ןעמָאנ ןתמא ןייז ייב ןפורנָא דניק סָאד טעוו

 םָארגָאּפ ַא סניוזַא זוא סע סָאוװ טסואוועג טוג ןייטשנעטכיל טָאה ,בֹגַא (*

 ןופ ןברק ַא ןעוועג לָאמנווא זוא ןיולַא רע .ןרעה ןוא ןענעיול ןופ זיולב טשינ

 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ךָאנ ןעוו ,1922 רָאו ןיא ןעוועג זיא סָאד .םָארגָאּפ ַאזַא

 ענוומעגלַא יד ןצונסוווא טוואורפעג רעסערפ-ןדיי רעשזדָאל ןבָאה ,עזָאלסטעברַא

 ןענייז סענַאגולומ ןּפורג ."סעדישז ור טויט ןענעבערוצּפָא , ךיז ידכ ,גנורעטיברַאפ

 -נעטכיל ןעוו .טיוקמירָא עשידיו וד ןרימָארגָאּפ ןעמונעג ןוא טולַאב ןיא קעווַא

 דנוב ןופ טעטוימָאק ןופ גנוצויז ַא ףיוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעווו ,ןייטש

 קעווַא ךיולג רע זוא ,םָארגָאּפ ןגעוו טסואווהעד ךיז טָאה ,20 עווָאונדולַאּפ ףיוא

 ןעועג ךיוא טלָאמעד ויא סָאוװ ,ןטרַאגמיוב .נ טוילגַאב טָאה םוא ,טולַאב ףיוא

 ןעוועג ןיוש ןענייז ויי ןעוו .עייצקַארפ-טַאר-טָאטש רעשידנוב רעד ןוֿפ דילגטימ ַא

 ַא ווא ,(םולַאב ןױא גנַאגנוירַא םייב) ענלעישטשָאק ץַאלּפ ףיוא עכריק רעד ווב

 וענעטרַאגמיוב .ןגָאלש ךעלרעדרעמ ןעמונעג ןוא ןלַאֿפַאב ויז סענַאגולוכ עּפורג

 -וצ םיא םומ ןוא ןעניימשנעטכיל ןטקיטולבעצ םעד ןּפעלשוצקעװַא ןעגנולעג ןוא

 וד .סַאג רענישזעשזב ףיוא עטרבח רעשידנוב ַא ןופ בוטש ןיא ןפיולוצניײרַא ןעמַאז

 דלַאב רענעמטַאר עשידנוב וד ףיוא לַאפנָא ןגעוו ןוא םָארגָאּפ ןגעוו טָאה עטצעל

 -'.ס .ּפ .ּפ רעד .גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ דָארג זיא סע ואוו ,טַאר-טָאטש ןווא ןדלָאמעג

 -ַאזווצ ןוא גנוציז יד ןסירעגרעביא ךיולג טָאה יקפוועשיז טנעדיזערפ-טָאמש רעשיא

 יד ןיא ןרעװלָאװער טומ טולַאב ןיא קעוװַא רעוט עשוא',ס .ּפ .ּפ עפורג ַא טימ ןעמ

 .טלעטשעגּפָא םָארגָאּפ םעד ןוא טנעה
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2 
 לא א

 'ןיז ןייטשנעטכיל טָאה 1922 לירּפַא ןט21 םעד זיב רַאורבעּפ ןט22 ןופ
 עשיגַארט עקיזָאד יד ןגעװו .טיײקנַארק ןייז טימ טלגנַארעג זָאלסגנונעפָאה

 ןוא קרָאי-וינ ןיא בולק ןשידנוב ןופ רעציזרָאפ רעד טלייצרעד םישדח ייווצ
 ןיא ווירב ןייז ןיא רעיימ דוד ןענייטשנעטכיל ןופ טניירפ רעכעלנעזרעּפ

 :טיײצרָאי רעטשרע סנייטשנעטכיל וצ רעקעוו רעשזדָאל
 טײקנַארק ןייז ןופ ןטַאנָאמ ייווצ יד ןעוועג ןענייז ךעלנייּפ ןוא רעווש;

 ןעמונרַאפ םיא טימ ךיז טָאה סָאװ ,ןטסידנוב עּפורג רעניילק רעד רַאפ
 .טייקנארק ןייז ןגעוו קנַאדעג ןטימ רָאנ טבעלעג טייצ עצנַאג יד עלַא ןבָאה רימ

 ,דנַאטשוצ ַאזַא וצ םיא ןריפרעד שטָאכ ןעוועג זיא שטנואוו רעקיצנייא רעזנוא
 עטשרע עכעלנייועג יד .ןליוּפ ןייק ןרָאפמײהַא קירוצ ןענעק לָאז רע זַא

 ךיז ןענעגעגַאב םייב ןטייווצ םעד רענייא ןלעטש ךיז ןגעלפ רימ סָאװ ,עגַארפ
 ןבָאה רימ ,7? דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז זיא יו; ,*? רע טכַאמ סָאװ; :ןעוועג זיא
 םוש ןייק ןעוועג טשינ .םיא ייב ןעװעג קידנעטש .םיא טימ טבעלעג עלַא
 רעדָא ,ןרעסעברַאפ וצ ידכ ,ןָאט וצ םיא רַאפ ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ,ךַאז
 .ןרעוו ןָאטעג טשינ לָאז סָאװ ,עגַאל ןייז ןרעטכיילרַאפ

 -רעפעג ַא ,ערעווש ַא זיא טײקנַארק ןייז זַא ,טסואוועג עלַא ןבָאה רימ;
 רעד זנוא טָאה (רענײײטשלַאג יד ףיוא) עיצַארעּפָא רעד ךָאנ ןכָאװ יירד .עכעל
 ןעגנול יד .זָאלסגנונעפָאה זיא דנַאטשוצ ןייז זַא ,טגָאזעג טסילַאיצעּפס-ןעגנול

 ,?ןטלַאהסיוא טשינ טייקנַארק יד ןלעוו

 םייב ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טײקנַארק ןייז ןופ ןכָאװ ריפ עטשרע יד
 ןשינעעשעג יד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז רע טָאה ,ןייזטסואווַאב ןלופ

 ,ןעגנוטייצ יד ןענעייל םיא רַאפ לָאז ןעמ ,ןטעבעג טָאה רע ,דנַאלשטיײיד ןיא
 רעבָא .ןעגנולקיװטנַא עשיטילָאּפ יד ןגעוו גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה רע
 ,זָאלטסואװַאב ןעוועג סנטסיימ רע זיא ןבעל ןייז ןופ ןכָאװ 3-2 עטצעל יד
 טלָאמעד ןוא ןייזטסואווַאב םוצ ןעמוקקירוצ רֶע טגעלפ טייצ רעצרוק ַא ףיוא
 ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ ,דנוב ןופ טדערעג רע טָאה

 פש ןופ ענעצס ַאזַא רעביא רעיימ דוד טיג ווירב ןטנָאמרעד ןייז ןיא
 :לָאט

 -על ןייק ּפָארַא טשינ ןיוש זיא רע ןכלעוו ןופ טעב ןייז ןבעל ץיז ךיא;
 טנעקרעד רע .,דנַאטשוצ ןזָאלטסואוװַאב ַא ןיא זיא ןייטשנעטכיל .רעקידעב
 עכלעוו ,רעטסעווש-ןקנַארק יד .עטנעָאנ רָאג יד טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ רעבָא
 יז עטייווצ ַא טָאה טכַאנייב) גָאט ןצנַאג ַא ןטערטעגּפָא טשינ טעב ןייז ןופ זיא
 ,רעמיצ ןיא ךיז ןיפעג ךיא סָאװ ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה (ןטיברַאפ
 טגיל ןייטשנעטכיל ,ןײלַא ןענייז רימ .ןעגנַאגעגסױרַא עלייוו ַא ףיוא זיא ןוא
 ףרַאש זָאנ יד .רענייב ןוא טיוה זיולב זיא םינּפ ןייז .רעכיילב ַא טעב ןפיוא

 טקעדַאב זייורעטרע ,ןלַאפעגנייא ךעלקערש ןקַאב עסַאלב יד ,טציּפשרַאפ

 ץיז ךיא .ףרַאש ןענערב ,ןענערב ענייז ןגיוא יד רָאנ ,ןייש ןעוועזָאר ַא טימ
 ןסייהעג םיא טָאה רעטקָאד רעד) רימ וצ ןדער טשינ םיא זָאל ןוא טעב ןייז ןבעל

 עקידרענייב עטרעצעגּפָא ןייז סױרַא רע טמענ גנולצולּפ ,(ןדער רעקיצניוו סָאװ
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 -ייב רימָאל, :טגָאז ןוא טנַאה ןיימ ןָא טּפַאכ ,ערדלָאק רעד רעטנוא ןופ טנַאה
 ,טוג...2 ."עדנע וצ זיב ,עדנע וצ זיב ףמַאק םעד ןריפ ןלעװ רימ זַא ןרעווש עד
 םיא וואורּפ ךיא .ךיא רעפטנע -- "ןפמעק ןלעוו רימ ,ןייטשנעטכיל רבח

 רע ,םיא טדַאש סָאד לייו ,ןדער וצ טשינ רעמ םיא טעב ךיא .,ןקיאורַאב
 .ןקיאורַאב טשינ רעבָא ךיז ןעק רע .ןרעו טנוזעג לענש ןענעק טשינ טעװ
 ,ןביירשרעטנוא ךיז ןלָאז עדייב רימ ןוא ריּפַאּפ ןעגנערב לָאז ךיא ,טעב רע
 ךיא םענ ,ןקיאורַאב וצ םיא ידכ .גיז ןזיב ,עדנע וצ זיב ןפמעק ןלעוװ רימ זַא
 ןייטשנעטכיל רעקידרעביפ ,רעקנַארק רעד ןוא רעדעפ ןוא ריּפַאּפ טנַאה ןיא
 לענש טרעוו רע ..."עדנע זיב ןפמעק ןלעװ רימ ,טביירש, :ןריטקיד ןָא טביוה
 רעבָא ,ןשיק ןפיוא רעדימ ַא טגיל ּפָאק רעד .ןדער טשינ רעמ ןָאק ןוא דימ
 טכַאד רימ ןוא ץנַאלג ןפרַאש ַא טימ רימ ףיוא ןקוק ייז ,ןענערב ןגיוא יד
 ?..!עדנע וצ זיב ...עדנע וצ זיב ןפמעק ןלעװ רימ,, : רדסכ ןעיירש ייז ,ךיז

 ןבעגעגּפָא ךיז ןייטשנעטכיל רעקנַארק רעד טָאה טיוט ןייז רַאפ ךָאװ ַא
 סע .ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןייז --- ןריולרַאפ ףמַאק ןייז טָאה רע זַא ,גנונעכער ַא

 לארששי ןופ רבק ןשירפ ןפיוא לקיטרַא ןייז ןיא ןינַאכ .נ םעד ןגעוו טלייצרעד

 ; 1933 לירּפַא ןט29 ןופ רעקעוו רעקרָאי-וינ ןיא ןייטזענעטכיל

 ,טסואוועג עטנעָאנ עלַא ןבָאה -- ןינַאכ טביירש -- ןכָאװ ףניפ םורַא;
 וצ טּפשמרַאפ זיא רע זַא ,ןעװעטַאר וצ ןבעל ןייז ךעלגעממוא זיא סע זַא
 ,גנונעפָאה יד ןבעגעגפיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה עלַא ןעוו ,ןַאד רעבָא .ןברַאטש
 טשרע טָאה רע .ןבעל ןייז רַאפ תונשקע טימ טפמעקעג ןײלַא ךָאנ רע טָאה
 םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .לירּפַא ןט15 םעד ,תבש ןבעגעגפיוא ףמַאק ןייז

 טייז ַא ןיא ןסעזעג זיא סריונ יד .טכַאנייב רעגיײזַא 12 תבש לָאטיּפש ןיא

 וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ןעוו .ךוב ַא טנעיילעג ןוא לּפמעל שירטקעלע ןַא ייב

 ױזַא טקוקעג ןבָאה ייז ,ןגיוא ענעפָא טימ ןגיל ןעזעג םיא ךיא בָאה טעב ןייז

 ענייז טימ ןָא ךיז טגנערטש רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ,ףיט ױזַא ,לעה

 .ןגרָאמ ןקידוועקערש םיא רַאפ ךיוא ןוא ןטמיטשַאבמוא ןיא ןקוקוצניירַא ןקילב
 :טגָאזעג עמיטש רעטסנרע ןַא טימ רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו

 סעקיטכיװ סעּפע ךייא בָאה ךיא .ןעמוקעג טייז ריא סָאװ טוג ,ןינַאכ רבח,

 --  ןריולרַאפ םיא בָאה ךיא ןוא ןעוועג ףמַאק רעטצעל ןיימ זיא סָאד : ןגָאז וצ

 ."ןריולרַאפ ,ָאי

 ,לירּפַא ןט21 םעד ,גָאטיײרפ ןטסטנעָאנ םעד .ןריולרַאפ םיא טָאה רע ,ָאי

 טעב ןפיוא ןייטשנעטכיל לארשי רעקירָאי-49 רעד טָאה גָאטימכָאנ ריפ םורַא

 "זרג רעניילק ַא ןופ טלגנירעגמורַא ,סקנָארב יד ןיא לָאטיּפש-ערָאיפעטנַאמ ןופ

 ,םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא ,ןטסידנוב עּפ

 שזדָאל -- קרָאי-ינ :געוו רעטצעל רעד

 רעיורט ןפיט ןפורעגסיורַא טָאה טיוט סנייטשנעטכיל ןגעוו העידי יד

 ,ןצענערג עריא רעסיוא טייוו ךיוא ןוא ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ

 -עברַא עשידיי רעשזדָאל יד ּפַאלק םעד טליפרעד ןבָאה ןטסקרַאטשמַא רעבָא

 "רעבעוו יד ףיוא טרעהרעד ךיז טָאה ןייועג ליטש ַא .טײקמירָא ןוא רעט

 ייםותי ןעמירָא ןַא ןופ ןייוועג רעד ,טולַאב ןופ ךעלסעג
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 -כיל ןעגנערב וצ ןעמונעג טָאה סע סָאװ ,טייצ יד -- ןכָאװ יירד |

 טעטש עקימורַא יד ןוא שזדָאל טָאה -- קרָאייוינ ןופ רעּפרעק סנייטשנעט

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט .היוול רעד וצ טיירגעג ךיז ךעלטעטש ןוא

 ןוא ןסובָאטױא טימ ,ןַאב רעד טימ ןעמוקעג זיא ןעֶמ ,שזדָאל ןייק ןגיוצעג

 טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגעוו עלַא .געט עכעלטע קידנעייג עכנַאמ ,סופוצ ךיוא

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג היוול רעד רַאפ געט עטצעל יד ןיא ןענייז ,שזדָאל ןייק

 רערעל ןטכבילַאב רעייז דובכ ןטצעל םעד ןבעגּפָא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,םילבא

 ,רעריפ ןוא

 ןט14 םעד ,גָאטנוז ,ירפ רעד ןיא ןעצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה היוול יד

 -עג זיא רעּפרעק רעטיוט רעד ואוו ,לַאזקָאװ-סקירבַאפ רעשזדָאל ןופ ,1922 יַאמ

 רעד ןופ ןביױהנָא ןרַאפ העש לטרעפ ַא ,רעירפ טכַאנ ַא טימ ןעמוקעגנָא טַאה

 םורַא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט קיצנַאװצ רעביא ןעוו ,היוול

 650 טימ גוצ רעשידנוב רעלעיצעּפס ַא עשרַאװ ןופ ןעמוקעגנָא זיא ,לַאזקָאװ

 יד טימ ןעמַאזוצ סעיצוטיטסניא-רעטעברַא רעװעשרַאװ קיצכעז ןופ ןטַאגעלעד

 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ ןוא ךנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ

 ,גנוטייצסקלָאפ רעד

 סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ-רעיורט עלַאנָאיצַאנרעטניא עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד

 -רעדנוה טרישרַאמ ןבָאה סע :ןעזעג טַאהעג טָאה שזדָאל עשירַאטעלָארּפ סָאד

 רעקילטנעצ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןופ סעיצַאגעלעד רעט

 רעטנוא ,ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשידיי רעטנזיוט |

 -סקלָאפ עשידיי יד .רעיורט ןיא עטליהעגנייא ,רענעפ עטיור רעטרעדנוה

 רעד ןופ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא .ןסַאג יד ןעמונרַאפ טָאה שזדָאל ןופ עסַאמ

 יד ןגָארטעג טָאה (ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ) .ס ,ּפ .ּפ ןופ ץילימ

 ןופ טרעכעלעגכרודַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,1905 ןופ ןָאפ עטיור עשירָאטסיה

 -ַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ ןָאפ יד ןעזעג ןעמ טָאה ריא ןבעל .ןליוק עשירַאצ

 עשטייד טרישרַאמ ןבָאה סע רעכלעוו רעטניה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסיל

 ןופ רעטעברַא רעשזדָאל עטריזינַאגרָא יד ןבָאה סָאד ,רעטעברַא-סקירבַאפ

 רַאפ רעפמעק ןטסקימַאלּפ םעד ור רעקיבייא ןייז וצ טיײלגַאב סעיצַאנ יירד

 -רעדנוה רעיורט ןפיט ןיא ןעייג טָא ןוא ,טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןעמוקעג ןענייז ייז .רעיצרעד ערעייז טימ ןעמַאזוצ רעדניק-לוש עשידיי רעט

 זיא טָא ןוא .ןרעיז רערעל ןטבילעג םעד געװ ןטצעל ןייז ףיוא ןטיײלגַאב

 ןענייז ייז ןופ 180---רעליש עמוטש-ביוט סנייטשנעטכיל ןופ הנחמ ערעדנוזַאב ַא

 ערעייז .ןעמולב עטיור ןופ ץנַארק ןסיורג ַא קידנגָארט ,גוצ-היוול ןיא ןעגנַאגעג

 סָאד --- גָאטיײװ ןוא רעיורט ןופ טמירקעגסיוא ןעוועג ןענייז רעמינּפ עכיילב

 .ןליפעג עכעלרעניא ערעייז ןקירדוצסיוא געוו רעקיצנייא רעד ייז ייב זיא

 טקוקעג ןוא ענובירט רעד ןבעל טרַאה ןענַאטשעג ייז ןענייז םלוע-תיב ןפיוא

 טָאה ,טכַאמרַאפ ןרעיוא ערעייז טָאה רוטַאנ יד ביוא ,ןיײרַא ליומ ןיא רענדער יד

 ..ןגיוא יד טימ ןרעה טנרעלעגסיוא ייז ןייטשנעטכיל רערעל רעייז רַאפרעד

 עטמוטשרַאפ יד רעביא ןגיוצעג גוצ-היוול רעד ךיז טָאה טייצ העש ריפ

 ךיז ןוא עסַאמ רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה ןייוועג ליטש ַא ,ןסַאג רעשזדָאל

 יירד יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רענעט עטפמעדעג יד ןיא ןטכָאלפעגניײרַא
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 ןייארַאפ-רעקורד רעװעשרַאװ ,עגיל-רוטלוק רעשזדָאל רעד ןופ) סרעטסעקרָא

 ןיא ןייועג טימ יו רעמ ךָאנ רעבָא .(עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רענטוק ןוא

 -תיב םוצ טײלגַאב שזדָאל-רעטעברַא עשידיי עטמותירַאפ סָאד טָאה ,גנַאזעג

 ,ןגייווש ןטרעווילגרַאפ ,ןפיט טימ ןוז ןטסנעש ריא םלוע

 טימ טייקטמותירַאפ ַא טריּפשרעד ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ךיוא

 יד ןיא טליפעג ךיז טָאה טייקיטכירפיוא עפיט ,ןייגקעװַא סנייטשנעטכיל

 רבח שזדָאל ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש רעשיטסילַאיצַאס רעד סָאװ ,רעטרעוו

 רעד תעב עשרַאװ ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד) יקצנעימעזעז

 :רבק םענעפָא סנייטשנעטכיל ייב טגָאזעג טָאה (המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ַאב סַאלק-רעטעברַא רעד !ןעוװעג טנייה זנוא רע טלָאװ קיטיונ יו;

 סָאװ ,רע ןוא םורַא ךיז טײרּפשרַאפ ןביולגמוא ןַא .ןטייווצ ןכָאנ ּפַאלק ןייא טמוק

 ,טלייטעג זנוא טימ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןביולג ליפ ױזַא טגָאמרַאפ טָאה

 ,?קיכַאפטנזיוט טציא זנוא טלעפ

 ןיא ןוא ךילרע קירנעה טדערעג רבק םענעפָא םייב טָאה רעטשרע רעד

 :געװ סנייטשנעטכיל ןופ לכה-ךס ַא טכַאמעג רע טָאה עדער רעצרוק ןייז

 זנוא וצ רע זיא -- טגָאזעג ךילרע טָאה -- טיונ:רעטעברַא רעד ןופ,

 ןיא טָאה'ס .ןרָאװעג רעריפ ַא זיא לגניי-רעקעב ןעמירָא םעד ןופ .ןעמוקעג

 ןבירטעג םיא טָאה ןסיוו ךָאנ טשרוד ןייז .ורמוא רעקידנעטש ַא טבעלעג םיא

 רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ,ןטפַאשנסיװ ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןוא ןעגנילשרַאפ וצ

 טייקסטוג ןייז .ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ גרָאז ליפ ױזַא טימ

 ןייטשנעטכיל .עביל עטצענערגַאבמוא םיא וצ ןפורעגסיורַא טָאה תוטשּפ ןוא

 -נעטכיל .ריא וצ ןסירעג קידנעטש ךיז טָאה ןוא עסַאמ יד טַאהעג ביל טָאה

 עשידיי יד .זנוא ןגעוו קנַאדעג ןטימ ןברָאטשעג ןטסָאּפ ןייז ףיוא זיא ןייטש

 ."ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק םיא ןלעװ רעטעברַא
 ,רעטעברַא עשידיי ןייז ןלעוו סע יו גנַאל ױזַא ...ןסעגרַאפ טשינ ןלעוו ייז

 ןביולג ןּפעש ייז ןלעװ ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןגָארט וצ ןייז יואר ןלעוװ סָאװ

 . -געטכיל לארשי יװ ,ערעייז רעייגרָאפ עקיטכיל עכלעזַא ןופ גנורעטסײגַאב ןוא

 רענפעש ב ,ןייטש
0 

 שרעה ןַאמביל רָאסעּפָארּפ

 -- ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ןוא ןַאמביל-חסּפ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטשרע ןייז

 סָאװ ,ןַאמביל .פ ןעמָאנ ןרעטנוא טנעקעג םיא ןעמ טָאה גנַאל טייצ ַא ,שרעה

 "יל ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא םינָאדװעסּפ רעקידנעטש ןייז ןעוועג זיא

 ,טייקיטעט רעשירַארעט

 ,עשומָאּפ ףרָאד םניא ,1882 ,יַאמ ןטס25 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 ליכשמ ַא ןוא ןדמל ַא ןעוועג זיא דוד-ריאמ רעטָאפ ןייז ,עטיל ןיא ,לװַאש ןבעל

 ןענרעל (לװַאש ןיא) ןסטכַאנ-וצ-קיטיירפ יד ןיא טגעלפ רע .טייצ רעכיילג וצ

 -רַאטש ַא ןוא ןצרּפ ןופ דיסח ַא ןעוועג זיא ,תוינשמ קרּפ ַא סהכאלמ-לעב טימ
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 יָאפ רעד .רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיאערבעה רעד ןופ רעבָאהביל רעק

 ,ץילמה ןיא טעברַאעגטימ ,שידיי ןוא שיאעשרבעה ןבירשעג ךיוא טָאה אפוג רעט

 -יבבוח עטשרע יד ןופ ןעוועג ,ןטפירשטייצ עשיאערבעה ערעדנַא ןוא הריפצה

 ןצרַאה ןיא ןגָארטעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה שרעה זַאמביל .,טָאטש ןיא ןויצ

 םשור ןפיט ַא רעייז טזָאלעג ,קיטנעק ,טָאה סָאװ ,ןטַאט םוצ עביל עסיורג ַא

 רעזנוא וצ טפַאשביל; טצנַאלפעגנייא םיא ןיא טָאה ,המשנ סנוז םעד ןיא

 .םָארּפ ןופ) "טפנוקוצ ןייז ןיא ןוחטב ןוא רבע ןייז רַאפ דונכה-תארי ,קלָאפ

 ןרָאו ערעטלע ןוא עגנוו יד ןיא

 זיא רעטָאפ רעד .(ןמייצ ופ ץענערג רעד ףיוא ךוב ןייז וצ המדקה סשרעה

 םיא ףיוא טָאה ,ןענַאמביליחסּפ וצ טזָאלעגוצ קרַאטש סרעדנוזַאב ןעוועג

 זיא ןוא ?לארשיב רפוס; ןקידנעמוק ַא ףיוא יװ ןעגנונעפָאה עסיורג טגיילעג

 "נַאנַאפ ךיז שיאיידיא זיא ןוז רעטסטבילַאב ןייז ןעוו ,ןגָאלשרעד רעייז ןעוועג

 רעטעּפש ןרָאי טימ טלייצרעד -- ןַאד ןעוועג זיא סָאד .םיא טימ ןעגנַאגעגרעד

 ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק רעשיאָארעה רעד; ןעוו --- שרעה ןַאמביל

 ,"דנוב ןופ ןענָאפ יד רעטנוא טכַארבעג ךימ טָאה עירעּפמיא רעשירַאצ רעד

 ןעמוקַאב ,בוטש ןיא רעדניק ערעדנַא יד יו טקנוּפ ,טָאה ןַאמביל-חסּפ

 רעירפ ןוא טייהדניק עד ןיא .ןעמַאזוצ גנואיצרעד עכעלטלעוו ַא ןוא עשידיי ַא

 טנרעלעג ,ןכַאז עשידייײטלַא טימ רקיע רעד ןבעגענּפָא ךיז רע טָאה טנגוי

 -עג ךיוא קיטייצכיילג רעבָא ,יוליע ןַא רַאפ טמשעג ,םישרפמ טימ דומלת/

 ןצכַא וצ .ןובשח ןוא שיסור לסיב ַא טנרעלעג ןוא רעכיב עשיאערבעה טנעייל

 ןרָאפרעבירַא ןכָאנ .םידומיל עכעלטלעוו וצ קעװַא ןצנַאג ןיא רע זיא רָאי

 טי
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 זיא סָאװ ,ןַאמביל-חסּפ זיא ,עקירפַא-םורד ןייק החּפשמ רעד טימ רעטָאפ ןופ
 ,ןליוּפ ,שילַאק ןיא עיזַאנמיג ןיא ןעמוקעגנָא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןבילבעג
 רע זיא טייצ רענעי וצ .לַאדעמ םענעדלָאג ַא טימ 1902 ןיא טקידנעעג יז ןוא
 לייטנא טַאהעג טָאה רע לייוו ,טכיזפיוא רעשיאיײצילָאּפ רעטנוא ןעוועג ןיוש
 דנַאברַאפ רעדנעלסורלַא םעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןלַאגעלמוא םעד ןיא ןעמונעג

 טייצ רָאי ַא ןַאד טָאה שרעה .,(דנַאלסור) שזענָארָאװ ןיא רעליש עשידיי ןופ
 ןיא טקילײטַאב ךיז ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא קיטַאמעטַאמ טרידוטש
 רע ואוו ,ץייוש .,ווענעשז ןייק קעװַא םעד ךָאנ זיא ,קיירטש-ןטנעדוטס ַא
 1908 ןיא ןוא טעטיזרעווינוא ןקיטרָא ןיא םוידוטש ןייז טצעזעגרָאפ טָאה
 ךַאפ-טּפיוה ןייז .טפַאשנסיוװ רעלַאיצָאס רַאפ טעטלוקַאפ םעד טקידנערַאפ
 -עגנָא טעטלוקַאפ ןקיבלעז ןפיוא רע טָאה 1909 ןיא .,קיטסיטַאטס ןעוועג זיא
 טמיטשַאב רע זיא 1915 ןיא ,טנעצָאד-טַאוװירּפ ַא יו סעיצקעל ןענעייל ןביוה
 ןַא רַאפ -- 1921 ןיא ןוא רָאסעכָארּפ ןרַאנידרָאַארטסקע ןַא רַאפ ןרָאװעג
 םעד .טעטיזרעוװוינוא רעווענעשז ןיא קיטסיטַאטס ןופ רָאסעּפָארּפ ןרַאנידרָא
 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןעמונרַאפ רע טָאה ןטסָאּפ ןקיזָאד

 -סגנורעקלעפַאב יד ןרָאװעג זיא טעטילַאיצעּפס ערעגנע סשרעה .פָארּפ
 -רעטלע ,ןטייקנַארק ,ןלַאפ-טױט ,ןטרובעג ןופ קיטסיטַאטס) קיטסיטַאטס
 טפַאשנסיװ רעד רַאפ ןעמָאנ רענרעדָאמ ַא -- עיפַארגאמעד רעדָא (סעפוטש
 -עג שרעה טָאה טּפַאשנסיװ רעקיזָאד רעד .גנוגעווַאב-סגנורעקלעפַאב ןופ
 ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ רעקילטנעצ ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד טעמדיוװ
 רעד ןיא ,ריא ןיא ;שיזיוצנַארפ ןיא -- רקיע רעד ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא
 -שערעה םעד ,דָאטעמ םענעגייא ןַא ןפַאשעג רע טָאה ,עיפַארגאמעד רענרעדָאמ
 רע זיא ריא ןיא ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנוגעווַאב יד ןשרָאפ ןופ ,דָאטעמ
 -נגייא ןוא םענרַאפ טימ רעטנרעלעג ַא יו טלעוו רעד רעביא ןרָאװעג טמירַאב

 ,טײקיטרַא

 טשינ ןברָאװרעד ךיז ענייז טײקטמירַאב יד טָאה שרעה רָאסעּפָארּפ

 רָאנ ,רעקיטסיטַאטס א יװ ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ענייז קנַאד ַא זיולב

 ןלַאמרָאנ ןטימ ןעמַאװצ .הביס רערעדנַא ןַא קנַאדַא ,רעמ ךָאנ ןוא ,ךיוא

 ךיז רַאפ ןיילַא ןרָאי עצנַאג יד שרעה רבח טָאה טעטיזרעווינוא ןיא םוידוטש

 ןקורדסיוא עריא עלַא ןיא -- םזילַאיצָאס ןופ רוטַארעטיל יד ךיוא טרידוטש

 רָאג .סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ קרעוװ יד -- רקיע רעד ןוא ,ןעגנוגיײװצּפָא ןוא

 רבח ןופ טייקיטעט עשירעלעטשטפירש ןוא עכעלטפַאשנסיװ ערַאבטכורפ יד

 .עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא שרעה

 ןיא רענָאיצולָאװער ןוא טסילַאיצָאס ַא ןעוועג שרעה ךָאד זיא םעד רעסיוא

 ץרַאה שידיי םערַאװ ַא ןוא .ןָא זייוולגניי ןופ ךָאנ טנעמַארעּפמעט ןוא טסייג

 "עג ךיז שרעה טָאה שימעג םעד ןופ טָא .וצרעד טַאהעג ךיוא ךָאנ רע טָאה

 ,ןבעל טימ ןרעפיצ ,עיגָאלָאיצָאס טימ קיטסיטַאטס ןדניב ןופ טסנוק יד טנרעל

 םורַא ױזַא טָאה רע .ערעייז תוביס יד טימ ןעגנוניישרעד ןופ ןטַאטלוזער יד

 ,ןרעפיצ עטיוט ,עטלַאק יד ןיא ןבעל קידנריסלוּפ ,םערַאװ ןסיגוצנײרַא ןזיװַאב

 ןזיוועג רע טָאה ,טייקכעלברעטש ןוא ןטייקנַארק ןגעוו ןבירשעג טָאה רע ןעוו

 ךיוא רָאנ ,קנַארק ןרעוו סע לפיוו ןוא ןברַאטש סע ןשטנעמ לפיוו זיולב טשינ
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 זיולב טשינ טָאה רע .רעקיצניוװ טקנערק סע רעוו ןוא רעגניי טברַאטש סע רעוו
 -עג זיולב טשינ ,ןעלכה-ךס ערעייז ןגיוצעגרעטנוא ןוא ןטקַאפ יד טשרָאפעג
 תוביס יד וצ ןעוועטנורגרעד וצ ךיז טבערטשעג ךיוא רָאנ ,עגַאל יד טרעדליש
 רע .ןכַאמ וצ רעסעב עטכעלש סָאד יו געוו ַא ןטיידנָא ךיוא ןוא .עריא
 רעקידנדייל רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג קיטסיטַאטס ןופ טפַאשנסיוו יד טָאה

 ןופ ןוא ללכב טַאירַאטעלָארּפ ןופ טסניד ןיא ץלַא ןופ רעירפ ןוא ;טייהשטנעמ ---
 עטשרע יד זיא קילעפוצ טשינ .טרפב ,רעטעברַא עשידיי יד ,רעדירב ענייז

 יד; ןעוועג ,עיצַאטרעסיד-רָאטקָאד עשיזיוצנַארפ ןייז ,סשרעה טעברַא עסיורג
 ףיוא ךעלטפַאשנסיװ טקעד סָאװ ,קרעוו שיסַאלק ַא -- ?עיצַארגימע עשידיי
 גנורעדנַאװ-ןסָאמ רעד ןופ ןצעזעג עשימָאנָאקע-לַאיצָאס יד לָאמ ןטשרע םוצ
 .עּפָארײא-חרזמ ןופ ןסַאמ-סטעברַא עשידיי יד ןשיווצ

 רעכעלטפַאשנסיװ סשרעה רָאסעּפָארּפ ןעמונעג ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ טָא
 .טרַאנגײא עשיגָאלָאדָאטעמ ןוא םענרַאפ

+ 
 לי

 ךיז טָאה רע .דנוב םוצ טרעהעג שרעה ןַאמביל טָאה טייצ רָאי קיצפופ

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,1905 ןיא טשרע דנוב ןָא ןסָאלשעגנָא לעמרָאּפ

 ןופ טייוו ,דמערפ רעד ןיא -- ןרָאי ענייז טבעלעגּפָא רע טָאה ןטרָאד .,ווענעשז

 -רַא רעשידיי רעד ןופ טייו ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ סרעטנעצ יד

 םייה רעטלַא רעד ןיא טעברַא רעשיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ייב .עסַאמ-רעטעב

 ןעוועג רע זיא 1907 ןיא .ןדָאירעּפ עסיוועג ןיא זיולב ןענַאטשעג שרעה זיא

 עלַא רַאפ טעטיזרעוינא ןיא רָאטקעל ַא יו ,רעלוּפָאּפ רעייז ןוא ,קיטעט

 -עברַא ערענָאיצולָאװער עשידיי ךס ַא רַאפ רטנעצ-גנודליב ַא ,עשרַאװ ןיא

 רענליוו ןיא ןבירשַאב "טעטיזרעווינוא, םעד שרעה טָאה ןַאמביל .ּפ ּפ"א) רעט

 . ףילגטימ ַא ןעוועג רע זיא טלָאמעד ,(1908 ןופ טייצ עיינ יד ךוב-למַאז ןשידנוב

 -נעצ ןיא ןײרַא שרעה זיא 1909 ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ

 1910 רָאי ןיא .דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנעלסיוא יד ןופ ָארויב-לַארט

 "מעל ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעטכַא רעד ףיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג רע זיא

 ןופ רָאטקַאדערטימ ןעועג םישדח עכעלטע רע זיא 1912-1912 ןיא .גרעב

 -ַאיציניא ןוא גרוברעטעּפ ןיא טייצ יד גנוטייצ רעכעלטנכָאװ רעשידנוב רעד

 ןיא סעצָארּפ-סיליײב םעד ןגעק קיירטש ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןופ רָאט

 1915 רָאי ןיא .טריפעגכרוד ןוא טרימַאלקָארּפ טָאה דנוב רעד סָאווװ ,3

 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא דנוב ןופ טַאגעלעד רעד ןעוועג שרעה רבח זיא

 ןייז טימ .דלַאװרעמיצ ןיא ץנערעפנָאק-המחלמייטנַא רעשיטסילַאיצָאס רעל

 ןעגנוטייצ עשידנוב ליפ ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג רע זיא ןעּפ רעקידנצנעלג

 .רעטייוו ןוא 1906 ןופ ,שילױּפ ןוא שיסור ,שידיי ןיא ,ןלַאנרושז ןוא

 עגנַאל ףיוא ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ןוא ןשרעה ןַאמביל ןשיווצ

 רעד :רעגייטש ַאזַא ןופ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק טלעטשעגנייא טַאהעג ןרָאי

 -ָאס ןופ טמיורטעג טָאה ,ץייווש רעד ןיא ןטרָאד טייוו ןסעזעג זיא רָאסעּפָארּפ

 רעכעלקילג ,רעיירפ ןײמעגלַא ןַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד רַאפ םזילַאיצ
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 ענייז ןיא טגײלעגנײרַא לַאעדיא ןכָאנ טפַאשקנעב ןייז רָאג טָאה ןוא טלעוו

 ,רעדיוו רעטעברַא יד :ןעגנוריפסיוא עשיגָאל ןוא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיוװ

 ןבָאה ,ןעזעג טשינ לָאמ ןייק טעמכ ךיז ןבעל רָאסעּפָארּפ םעד ןבָאה סָאװ

 יד ןעזרעד ענייז ןרעפיצ יד ךרוד ןבָאה ןוא קרעוװ ענייז טנעיילעג רעבָא

 סעיזוליא יד ,ןויצ טימ שינעדיירנייא עשלַאפ יד ,םזילַאטיּפַאק ןופ טײקלַאטורב

 -- גנורעדירברַאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טייקיטיונ יד ,עירָאטירעט ַא ןופ

 ,םזילַאיצָאס םוצ געוו ןטקרעמעגנָא רָאלק ַא ןענופעג ןבָאה ייז ןוא

 יַאק-רעלטיה יד זַא רָאנ ,ןגיוצעג ױזַא סע ךיז טָאה ןרָאי רעקילטנעצ = |

 ןעמוקעגרָאפ שרעה 'ח ןיא זיא ,טרעטשעצ ץלַא חרזמ ןפיוא טָאה עפָארטסַאט

 רָאסעּפָארּפ רעטכַאזַאב ןוא רעשרָאפ רעקיאור רעד .גנורעדנע עלַאקידַאר ַא

 רעקיאורמוא ןַא ןעמוקעגפיוא זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ןדנואוושרַאפ ץעגרע זיא

 טלסיירטעגפיוא טלָאװ רע ייהעלע .טסידנוב רעוויטקַא ןַא ,רעוט רעשיטילַאּפ

 טשינ ךיז ןעק ןעמ רעכלעוו ,טפַארק רעכעלרעניא ןַא סעּפע ןופ ןרָאװעג

 ןטימ ןעמַאזוצ ,ןענייז עּפָארײא-חרזמ ןופ רעטעברַא עשידיי יד ,ןלעטשנגעק

 .ןעניאור ןיא ןגעלעג זיא דנוב רעד .סנוויוא יד ןיא ןעמוקעגמוא ,קלָאפ ןצנַאג

 עסיורג ַא יװ סעּפע ןוא .ןברָאטשעגסױא ,טכַארבעגמוא -- רעריפ עשידנוב לד

 חרזמ ןופ טנָאלעגרעטנורַא ןבָאה םיא ףיוא ךיז טלָאװ תוירחַא עשירָאטסיה

 ךיז רעד .ןטרָאד ןופ ךעלטשער-ןשטנעמ עטעװעטַארעג יד טימ ןעמַאזוצ

 ,טעּפמיא ןשירפ ,תוחוכ עכעלטנגוי טריּפשרעד טָאה רָאסעּפָארּפ רעקידנרעטלע

 עשיטילָאּפ טנעיילעג טָאה ,ןצנערעפנָאק עשידנוב ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה רע

 םעיינ םעד ןיא ןיירַא זיא ,סעיצולָאזער עשיאייטרַאּפ טיירגעגוצ ,ןטַארעפער

 טלעװ רעד רעביא ךיז טזָאלעגקעװַא ,דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרַאָאק-טלעוו

 ןסערגנָאק יד ףיוא יײטרַאּפ יד טריטנעזערּפער ,תוחילש רעשיאייטרַאּפ ןיא

 ןביוהעגנָא ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןעגנוציז-וויטוקעזקע ןוא

 ,סעמעט עשיטילָאּפ-שידיי -- רקיע רעד ,עלעוטקַא ףיוא רערעמ ןביירש וצ

 -ַאב-סנבעל עיינ יד רַאפ גנואיושנָא-טלעוו עשידנוב ַא ןרילומרָאפ ןעמונעג

 ןופ ןעגנורעדנע יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןוא גנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,ןעגנוגניד

 -נוב רעטלַא רעד ןופ ןטַאלוטסָאּפ עסיוועג ןרידיווער ךיוא טוװאורּפעג ןבעל

 -ָאעט-יײטרַאּפ ַא ןרָאװעג זיא שרעה רָאסעּפָארּפ --- ץרוק ,עיגָאלָאעדיא רעשיד

 יד ןיא דנוב ןופ רעריפ רעשיטילָאּפ רעוויטקַא ןַא קיטייצכיילג ןוא רעקיטער

 .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ ןופ ןדנעטשמוא עטרעדנעעג

 ןוא ןעלקיטרַא רעקילטנעצ יד ןיא גנַאג"ןעקנַאדעג סשרעה רָאטעּכָארּפ

 יז ןופ לייט רעטסערג רעד) 1945 ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעייסע

 ַא ןופ ןטילעג טָאה ,(ןטייצ ןופ ץענערג רעד ףױא ךוב םעד ןיא ןײרַא זיא

 םעד ןיא טָאה רעביירש ןוא רעקנעד רעד .גנומעה רעשיכיסּפ רענעגרָאברַאפ

 לרוג ןקידרעטייוו ןרַאפ רַאפעג-טיוט ַא ןעזרעד 19457-1929 ןופ םזילקַאטַאק

 -ַאב ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ךָאנ טָאה שרעה .ּפָארּפ .קלָאפ ןשידיי םעד ןופ

 -לוזער ןיא סקואוואוצ םנופ ןלַאפ עקידרדסכ סָאד) עשיפַארגָאמעד-ןייר טקרעמ

 ייב עפָארטסַאטַאק רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ םינמיס (לָארטנָאק-טרובעג ןופ טַאט

 רעד ןופ .א ןדיי דנַאב ןיא עיפַארגאמעד רעשידיי רעביא טעברַא ןייז) ןדיי

 ,ןברוח-המחלמ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעװו ןוא .(עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא
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 טַאטלוזער ןיא .קלָאפ ןופ לרוג ןרַאפ ןקָארשרעד רָאג שרעה .ּפָארּפ ךיז טָאה
 -עגסיורַא המואה םויק ןרַאפ גרָאז יד ךיז טָאה קערש רעקיזָאד רעד ןופ
 רעקידנרינימָאד רעד ןרָאװעג זיא יז ןוא תובשחמ ענייז ןיא ןָאנבױא טקור
 ענייז .רָאי ןעצ עטצעל יד ןופ סעמעכס עשיגָאלָאעדיא ענייז עלַא ןיא רָאטקַאפ
 ןענייז טייצ רעטצעל רעד ןופ קרעוװ עשיטסיצילבוּפ ענייז ןיא ןעגנודנירגַאב
 ַא| -- .שינעלייא ןיא גנורַאפרעד ןופ ןעמונעג ,עשיריּפמע ןייר ןעוועג טפָא
 | ,ארומ ןופ רעטסעווש עכעלבייל

 ןסיורג ןייז ןריולרַאפ טשינ געוו ןקילײא ןפיוא טָאה שרעה רבח רעבָא
 םעד -- ןטייצ עקידרעירפ יד ןופ שזַאגַאב ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןשיפָאזָאליפ
 ןיא רָאפ רעבירעד טמוק .,דָאטעמ ןשיטסיסקרַאמ םעד ןוא זילַאנַא ןשיטקעלַאיד
 רעד ןוא ארומ רעדנילב רעד ןשיװצ לגנַארעג ַא ןטפירש עטצעל סשרעה
 יד ןוא תוחנה עשיריּפמע עכעלגעט-גָאט יד ןשיװצ ,קיגָאל רעקידוועעזטייוו
 רעגיז .רעד .ןריפסיוא עשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא-שיטסיסקרַאמ עקידנעייגטייוו
 -ירעד .םזיסקרַאמ רעד ףוס-לכ-ףוס ןשרעה ייב זיא לגנַארעג ןקיזָאד םעד ןופ
 -תנידמ וצ גנואיצַאב רעשידנוב רעד ןופ "סעיזיווער, ענייז טשינ ןגָארט רעב
 -ריבניילק ןוא טַאירַאטעלַארּפ ,המואה םויק ,לארשי-ללכ ,םזינויצ ,לארשי

 ןופ עיניל-טנורג רעד ןיא ?םזינָאיזיװער, ןשיסַאלק ןופ רַאפעג יד םוטרעג
 :רַאפ ייז ;עיגָאלָאעדיא רעשיאיײטרַאּפ ןוא רעשיּפָאזָאליפ ,רעשיטילָאּפ רעד
 סָאװ ןיא ,טסעמרַאפ ןוא ןגַאװ ןופ עטוג סָאד קיטייצכיילג ךיז ןיא רעבָא ןגָאמ
 -ַאנ ַא רעלטפַאשנסיװ ַא יו יא רעטסיימ ןעוועג לָאמ עלַא זיא שרעה .ּפָארּפ
 .רענָאיצולָאװער ַא טסיסקרַאמ ַא יװ יא ,רָאטַאװ

 עה ןיא ןביוהעגנָא שרעה ןַאמביל טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז

 .(הריפצה ןיא לקיטרַא רעשיאערבעה רעקיצנייא ןייז) 1899 ןיא ךָאנ שיאערב

 םעד ןגעוװ גנולדנַאהּפָא ןַא שיזיוצנַארפ ןיא ןבירשעגנָא רע טָאה 1906 ןיא
 :עגנָא רע טָאה ,1906 ,רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .דנַאלסור ןיא סיזירק-רַארגַא
 טָאה רע רעכלעװ רַאפ ,עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןביוה
 ןיא גנוטייצסקלָאפ רעכעלגעט רעד ןופ .וימי לכ ןבירשעג רַאבטכורפ יױזַא
 עטצעל יד ןיא טייצ רעזנוא לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ םעד זיב ענליוו ןיא 6
 עשידנוב עלַארטנעצ ןייא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא קרָאי-וינ ןיא ןרָאי

 ןעלקיטרַא ענייז טקורדעג ןבָאה טינ לָאז שרעה ןַאמביל רבח ואוו ,עבַאגסיוא
 רעשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ :ןעוװעג ןענייז סעמעט ענייז .ןעגנולדנַאהּפָא ןוא

 -ָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעשידיי ,עיפַארגָאמעד רעשידיי ,עיצַארגימע

 -יצַאב עשידיי-שיליוּפ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רענײײמעגלַא רעד ןופ ,עימָאנ

 טקורדעג טָאה רע ..וו .זַא .א םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןגַארפ ,ןעגנוא

 -ַאלקיצנע רענײמעגלַא רעד ןיא ,טפנוקוצ רעקרָאי-וינ ןיא ןטעברַא עסיורג

 זיא עידעּפָאלקיצנע יד תעב ,ןלייז יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו ,עידעּפ

 -ָאויי יד רַאפ ןבירשעג ךיוא טָאה רע .עּפָארײא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ךָאנ

 ןלעיצעּפס ןייז ןיא .(ָאװיי ןיא טעברַאעגטימ וויטקַא ללכב טָאה רע) רעטעלב
 ןיא ןבירשעג ץלַא יװ רעמ רע טָאה ,קיטסיטַאטס-סגנורעקלעפַאב ןיא ,ךַאפ
 עכעלטפַאשנסיװ עטסנעעזעגנָא יד ןיא טקורדעג ןטעברַא יד ןוא שיזיוצנַארפ
 -רַא עכעלטפַאשנסיו קיצכעז .ךיירקנַארפ ןופ ןוא ץייווש רעד ןופ ןלַאנרושז
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 -נסיוו ןיא טקורדעגּפָא ןבעל ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא שרעה .ּפָארּפ טָאה ןטעב
 ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןלַאנרושז עכעלטפַאש

 יד גַאלרַאפ) עיצַארגימע עשידיי יד :ןרעהעג קרעװו ערעסערג ענייז וצ

 -קָאד רעשיזיוצנַארפ ןייז ןופ גנוטעברַאַאב ַא --- .זז 260 ,1913 ,ענליוו ,טלעוו

 -דנַאהּפָא ןַא ,.ז 72 ,1911) גנוגעווַאב עוויטַארעּפָאָאק יד ,(עיצַאטרעסיד-רָאט

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא טייקכעלברעטש רעד ןגעוו גנול

 יב טייקשירעכערברַאפ רעד ןגעוו טעברַא ןַא ,(שיזיוצנַארפ ןיא) המחלמ

 רושָארב ַא ,(19238 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןוא שיליױוּפ ןיא) ןליוּפ ןיא ןדיי

 עשידיי ,(שיזיוצנַארפ) םזיטימעסיטנַא ןשיליוּפ ןוא םזיוועשלָאב ןשידיי ןגעוו

 ןיא טקורדעג) רָאי 100 עטצעל יד רַאפ עיצַארגימע עשידיי ןוא עיפַארגָאמעד

 ,ןטייצ ןופ ץענערג רעד ףיוא ,(עידעּפָאלקיצנע רעניימעגלַא רעד ןופ ןדיי דנַאב

 ,סערייא .ב) ןרָאי-גירקכָאנ עטצעל יד ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע גנולמַאז ַא

 ,(זז 300 ,2

 טײקיטרַאנגײא רעד טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןביירש סשרעה ןַאמביל

 -פַאז רעד טימ ןוא קנַאדעג ןופ טייקרָאלק רעקיטכיזכרוד רעד טימ ,ליטס ןופ

 .ךַארּפש רעד ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טייקיט

 ךָאנ טצונַאב ךיז רע טָאה ,(ןַאמביל .9) םינָאדװעסּפ ןטשרע ןייז רעסיוא

 -על ,ּפ ,רעדעפ .א ,.ל .ּפ ,תומולח לעב ,גרעבמולב .ה :ןעמינָאדװעסּפ יד טימ

 .סוקימעדַאקַא ןוא יקסנַאמ
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 ןשידי םעד ןופ רטנעצ ןיא ןענַאטשעג לָאמ עלַא זיא שרעה .פָארַּפ
 רע זיא גירק ןטצעל ןרַאפ ןרָאי יד ןיא .ווענעשז ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 -עשז ןיא ָאשיצ רעװעשרַאו רעד ןופ רעטערטרַאפ רעקידנעטש רעד ןעוועג
 עשידנוב יד ןפלָאהעגטימ ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טימ טָאה ןוא ווענ
 ןופ טייצ רעד ןיא .ןליוּפ ןיא סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו-שידיי ללכב ןוא

 -ייא ןדעי רַאפ ןפָא ןענַאטשעג בוטש סשרעה .ּפָארּפ זיא גירק ןטצעל םעד
 -נעטש זיא רע ןוא ,זיוה-הטיחש ןשירעלטיה םעד ןופ ןפָאלעג זיא סָאװ ,םענ
 רַאפ ךיוא ױזַא ,אפוג ענעטילעג יד רַאפ יו ןוט וצ ץלַא ןעוועג טיירג קיד
 1948 ןיא .תונברק-רעלטיה יד ףליה ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד
 ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג שרעה ןַאמביל זיא
 ףיוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סערגנָאק ןפיוא עדער ןייז ; קרָאי-וינ
 -ָאװיי רעד ףיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא רע .ןטַאגעלעד יד
 ,ָאװיי ןיא עיצקעל עכעלטפַאשנסיװ עכעלטנפע ןַא טנעיילעג ןוא ץנערעפנָאק

 רעשידנוב רעטייוצ רעד ףיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא רע
 ,קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ 1948 רעבָאטקָא ןיא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק-טלעוו
 ןעמעלבָארּפ עשידיי רעביא טַארעּפער-טּפױה םעד טנעיילעג ןטרָאד טָאה ןוא
 -קַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעירפ רָאי ןבלַאהטרעדנָא טימ) דנוב ןוא
 -עפנָאק-טלעוװ רעשידנוב רעטשרע רעד ףיוא רענדער ןוא ןטַאגעלעד עטסוויט

 ,(עיגלעב ,לסירב ןיא ץנער

 -סילַאיצָאס ןיא דנוב םעד ןטערטרַאפ ןרָאי עטצעל יד טָאה שרעה רבח
 -רינידרָאָאק-טלעװ ןופ דילגטימ ַא ןעװעג זיא ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט
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 -עמַא-םורד רעביא עזייר ַא טכַאמעג רע טָאה 1952 ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק
 ןוא דנוב ןופ תוחילש ןיא (ליזַארב ,ייווגורוא ,עניטנעגרַא) רעדנעל רענַאקיר
 ןיא .ןטעטיזרעווינוא עקיטרָאד יד ןיא סעיצקעל טנעיילעג קיטייצכיילג טָאה

 ךָאנ ךיז טניפעג החּפשמ ןייז ואוו ,עקירפַא-םורד טכוזַאב רע טָאה 3
 -ורב ןייז ךיוא .ןברָאטשעג גנַאל ןעוועג ןיוש זיא רעטָאפ ןייז ,ךיוא טנייה
 -גנַאל ַא ןוא עקירפַא-םורד ןיא רעריפ רעשיטסינויצ ַא ,שרעה ןויצ-ןב ,רעד

 ָאטשינ רעמ ןיוש זיא ,גנוטייצ רעשידיי רעקיטרָאד ַא ןופ רָאטקַאדער רעקירָאי
 .עקידעבעל יד ןשיווצ

 ףיוא ןטַארעפער עכעלטפַאשנסיװ טימ ןטערטעגסױרַא זיא שרעה .ּפָארּפ
 ווענעשז ,ןָאדנַאל ,זירַאּפ ןיא ןסערגנָאק עשיטסיטַאטס עלַאנָאיצַאנרעטניא
 טעטירָאטױא רעכעלטּפַאשנסיוו ןוא שזיטסערּפ ןייז .ָאיקָאט ,עשרַאװ ,םיור
 .רָאי ןדעי טימ ןגיטשעג זיא טלעװ-סטפַאשנסיװ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא
 -סיטַאטס ןשיוװוצ יוװ ןגָאלָאיצָאס ןשיוצ טנַאקַאב ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא רע
 ןיא .ןיצידעמ רעלַאיצָאס ןופ סרעוט ןשיווצ יוװ ןטסימָאנָאקע ןשיווצ ,רעקיט
 -עפנָאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא 4

 ןיא ןפורעגפיונוצ ןעוועג זיא סָאװ ,קיטסיטַאטס ןוא עיפַארגָאמעד רַאפ ץנער
 ןעדוי רעד ןופ עיסימָאק רעשיטסיטַאטס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ךרוד םיור
 (רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא)

 ַא יו ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג שרעה ןַאמביל רבח זיא ,1955 ,ץרעמ ןיא
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק-טלעו רעטירד רעד וצ טַאגעלעד
 טָאה שרעה .עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא 1955 לירּפַא ןט15 ןוא ןט8 ןשיווצ
 -נסיוו ןופ ,קרָאי-וינ ןיא סעיסימָאק -ןעדוי ןופ ןעגנוציז ףיוא טקילײטַאב ךיז
 טָאה ,ָאויי ןוא טעמימָאק ןועידיי רענַאקירעמַא ןיא סעיסימָאק עכעלטפַאש
 רעשידנוב רעד ברע .לָאערטנָאמ ןיא טעטיזרעווינוא ןיא סעיצקעל טנעיילעג
 -יּפש ןיא ןייג טזומעג טָאה ןוא ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ רע זיא ץנערעפנָאק
 טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ גנונעפע רעכעלרעייפ רעד וצ ענייז עדער יד .לָאט
 -נָאק ןיא ןרָאװעג טרעהעג זיא יז ןוא טעב-ןקנַארק ןופ ןטלַאהעג שרעה רבח
 "עג טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,געט טכַא יד .עטַאלּפ ַא ןופ לַאז-ץנערעפ
 ךיז טָאה רע .טקַאטנָאק ןקידרדסכ ןיא ןעוועג םיא טימ ןעמ זיא ,טרעיוד

 -ַאב םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ןוא םיטרּפ ענעדישרַאפ טימ טריסערעטניא
 רע זיא לירּפַא ןטס22ג םעד .גנונעדרָא-גָאט ןופ ןגַארּפ עקיטכיוו ןגעוו ןטַאר
 ןיא קעװַא רעדיוו זיא רע ואוו ,ווענעשז ןייק לָאערטנָאמ ןופ ןגיולפעגקעווַא
 ןברָאטשעג שרעה ןַאמביל-חסּפ רבח רעד זיא עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ ,לָאטיּפש
 ,טכַאנרַאפ רעגיײזַא 5 ,1955 ינוי ןטפ םעד ,קיטשרענָאד ןעוועג זיא סָאד
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 -ןלק יד טימ ,ּפָאק ןסייוו-רָאה םענייש םעד טימ ,רעקנַאלש ַא ,רעכיוה ַא
 -סירַא םעד טימ .,ןגיוא עלופיורטוצ:ךייוו לָאמַא ,עגנערטש-טרַאה לָאמַא ,עג

 טכַאמעג ןיוש ךעלרעסיוא ןייר שרעה רָאסעּפָארּפ טָאה ,לעטשעג ןשיטַארקָאט
 עלַא רע טָאה ענובירט רעד ןופ .ןשטנעמ ףיוא קורדנייא ןקידנרעבױצַאב ַא
 יד ןרעלקרעד וצ טייקיאעפ יד טגָאמרַאפ טָאה רע .טנײשעגּפָארַא לָאמ
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 ןלָאז ייז זַא ,ןפוא ןרעלוּפָאּפ ַאזַא ףיוא םינינע עטסטקַארטסבַא ,עטסרעווש
 .ןעמעלַא רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןרעוו

 עיגרענע ןוא טנַאלַאט טימ ,טפַארקסנליװ ןוא רעטקַארַאכ טימ שטנעמ ַא

 רע זיא ,ןעמָאנ-טלעוו ןקידעגנילק ַא טימ ,טנעקרענָא ןוא טסואווַאב-טייוו
 ןטייקיניילק ןקוקרַאפ טנָאקעג טָאה ,קיצרַאהטיײרב ךיוא ןעוועג קיטייצכיילג
 ,תוטשּפ ןטלַאהעגפיוא ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןיא קידנעטש טָאה ןוא
 ןופ ןעניז ןטיירב ןיא טסילַאעדיא ןַא .תמא םוצ עביל ןוא טייקיטכירפיוא
 -נגעקטנַא ןטייוצ םעד ןעוועג טיירג קידנעטש טַאוװירּפ ךיוא רע זיא ,טרָאװ
 ,טַאהעג קיטיונ סע טָאה רענעי רָאנ ןעוו ,ףליה טימ ןעמוקוצ

 -געטש ,טייקכעלטנגוי טימ לופ קידנעטש ,רעמַאזכַאוו ַא ןעוועג זיא רע

 עיניל רעד טימ ןעגנַאגעג טשינ לָאמ ןייק ,טסעמרַאפ םעיינ ַא וצ טיירג קיד
 ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןופ

 .שרעה ןַאמביל רָאסעּפָארּפ -- שטנעמ רעלעניגירַא ןַא רעייז ןעוועג
 -ןסיוו ןכיירטסייג ַא ןפוא ןקיטרַאנגייא ןַא ףיוא ךיז ןיא טקינייארַאפ טָאה רע
 ןעיירטעג ַא ןוא ןשטנעמ םענייש ַא ,רעקנעד ןרענָאיצולָאװער ַא ,רעלטפַאש
 ַאזַא יו ןוא ץַאלּפ םענעגייא ןייז ןעמונרַאפ קידנעטש רע טָאה דנוב ןיא ,רבח
 יתורוד ןופ ןורכז ןיא ןביילברַאפ רע טעװ

 שַאלרַאכ .י

 רעסַאוװ ריאמ

 רעשזמָאל ,עװעיַארג לטעטש ןיא עילימַאפ רעשירחוס ַא ןופ טמַאטשעג

 ןעוועג םיא רַאפ זיא רעטָאפ ןופ טיוט רעד .םותי ַא ןבילבעג רָאי 5 וצ .ןָאיַאר

 ןעיײרפַאב טנעקעג טשינ ריא ןופ ךיז טָאה רע זַא ,גנובעלרעביא ערעווש ַאזַא

 .ןבעל ץנַאג ןייז

 ,םייח רבח רעדָא -- רעסַאװ ריאמ ןופ םיבתכ ענעבילבעגרעביא יד ןיא

 -ָאטיוא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא --- ןזיירק עשידנוב יד ןיא ןפורעג םיא טָאה'מ יו

 :רעטָאפ ןופ טיוט רעד ןבירשַאב טרעוו סע ואוו ,ץיטָאנ עשיפַארגָאיב

 למוט רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טָאה טכַאנ-רעטניוו רערעטצניפ ַא ןיא;

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טייו ןיוש ןעוועג זיא'ס .ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךימ

 ןבָאה ןרערט ,עטרעדורעצ קרַאטש ַא עמַאמ ןיימ ןענַאטשעג זיא בוטש ןטימ ןיא

 טָאה רעכלעוו ,עדייז רעד ןעמוקעגניײרַא זיא'ס .ןגיוא עריא ןופ ןסָאגעג ךיז

 -עג זיא ךיק ןיא ,ןעמַאמ יד ןקיאורַאב טווװאורּפעג טָאה ןוא ,תונכשב טניואוועג

 יד זיא םורַא עלייוו ַא ןיא .טנַאה ןיא שטייב ַא טימ יוג רעדמערפ ַא ןענַאטש

 טָאה'ס .בוטש ןופ סײרַא יוג ןדמערפ ןטימ ןעמַאזוצ ,ןדייז ןופ טײלגַאב ,עמַאמ

 ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא רעכלעוו ןטילש ַא ןופ ןעּפירקס סָאד טרעהעג ךיז

 טלמוטעצ ןוא ןקָארשרעד .ליטש ןרָאװעג םורַא ץלַא זיא לָאמַאטימ ,ףיוה

 טָאה ירפ רעד ןיא- .גיוא ןייק טכַאמעגוצ טשינ רעמ ןיוש טכַאנ יד ךיא בָאה

 רעייז ןרָאװעג גנולצולּפ זיא עטַאט רעד זַא ,רעדניק זנוא וצ טגָאזעג עדייז רעד
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 רעגניי ַא ןעוועג זיא רע .םיא וצ ןרָאפעגקעװַא זיא עמַאמ יד זַא ןוא קנַארק
 זיא ,םיא טימ ןעשעג גנולצולּפ זיא סָאװ .טלַא רָאי 26 לכה-ךס .שטנעמ
 רָאג טָאה שינעטער יד רעבָא .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ שינעטער ַא ןעוועג
 רָאטנַאק ןיא קידנציז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .טרעלקעגפיוא ךיז לענש
 יױזַא ,קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב גנולצולּפ עטַאט רעד טָאה ,שיט-ביירש םייב
 -לעוורעביא ךימ טָאה עכלעוו ,גנובעלרעביא עשיגַארט עטשרע יד זיא םורַא

 עינַאמ וורפ ןוייז ןוא רעסַאוו ריאמ

 -עג טכַארבעג רעטָאפ ןיימ ךיוא זיא ןטרָאד ,עשזמָאל טימ ןדנוברַאפ ,טקיט
 ?הרובק וצ ןרָאװ

 ואו ,עװעיֵארג לטעטשיץענערג םניא טניואוועג ןבָאה ןרעטלע ענייז
 ,םירחסמ עסיורג טריפעג טָאה רעטָאפ סרעסַאװ

 -רעד וצ ךיז ןזיװַאב טָאה רע .רָאי 10 זיב רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא ריאמ
 ריאמ טָאה םידומיל עכעלטלעוו ,ןסיוו שידיי לַאטנעמַאדנופ גונעג ַא ןברעוו
 ןופ סרוק םנופ ןעמַאזקע-ןרעטסקע ןַא טגײלַאב ןוא םייה רעד ןיא טנרעלעג
 םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא .(לוש-סלדנַאה) לושלטימ ַא
 ,דנוב

 גנוגעוַאב רעד ןיא טירט עטשרע יד

 ןייז ןיא .1905 ףוס ןזיב ןבילברַאפ ריאמ זיא עװעיַארג לטעטש ןיא
 סרענּפעה -- ןעגנוטעברַאסיוא-ימוג ןופ קירבַאפ עסיורג ַא ןעוועג זיא לטעטש
 טרעדנה עכעלטע טעברַאטג ןבָאה סע רעכלעװ ןיא -- קירבַאפ
 ןייז ןיא ןשינעעשעג יד ןגעװ םייח רבח טביירש סע סָאװ טָא .רעטעברַא
 - :לטעטש

 -עלק יד וצ טלקייקעג גנוגעוװַאב יד ךיז טָאה טעטש ערעסערג יד ןופ;

 רָאּפ ַא ןופ ןקיירטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז עװעיַארג סָאטשמיײה ןיימ ןיא .ערענ

41 



 ךיוא ןבָאה'ס .קירבַאפ סרענּפעה ןיא ןדיי-טשינ בור סָאד ,רעטעברַא טרעדנוה
 -נַא ןוא רעטסוש ,רעדיינש :ןכַאפ עשידיי יד ןיא רעטעברַא יד טקיירטשעג
 ןיק רעבָא ,זנתב ןופ רעקיטַאּפמיס עקינייא ןעוועג ןיוש ןענייז'ס .ערעד
 ויא רעבמעטּפעס שדוח ןיא .ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ ךָאנ זיא עיצַאזינַאגרָא
 טָאה ײצילָאּפ עשירַאצ יד ןעמעוו ,ָאקלָאק שובַא ןעמוקעגקירוצ עװעיארג ןייק
 ןילַא שטָאכ) קיירטש-ליטסקעט ַא ןיא לײטנָא ןַא רַאפ םייהַא טקישעגקירוצ
 טָאטש-ליטסקעט רעשיסור ַא ןיא (רעטלעטשעגנָא-קייטּפַא ןַא ןעוועג רע זיא
 טװאורּפעג ָאקלָאק טָאה ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ ךיילג .ןָאיַאר רעװקסָאמ ןיא
 טָאה רע .קירבַאפ סרענּפעה ןופ רעטעברַא יד טימ ןעגנודניברַאפ ןלעטשנייא
 -וקעג םיא זיא ףליה וצ .רעטעברַא עשידיי יד טימ טקַאטנָאק ַא טכוזעג ךיוא
 ןדנוברַאפ ןעוועג רעירפ ןיוש זיא רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעמ
 עשידיי עשיטָאטש יד טימ ךיוא יוװ קירבַאפ סרענּפעה ןופ רעטעברַא יד טימ
 .עּפורג עשידנוב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ,ןטַאטשרַאו יד ןופ רעטעברַא
 ,גננוטערטסױרַא רעכעלטנפע ןַא סעּפע ןופ טייקידנעווטיונ ַא טליפעג ךיז טָאה'ס
 שטָאכ .םעד ףיוא ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןיילק וצ ןעוועג רעבָא זיא עּפורג יד
 ערענָאיצולָאװער יד זיא ,ןטניוװ-טסברַאה עטלַאק ןזָאלב ןעמונעג ןיוש ןבָאה'ס

 רעד ןכָארבעגסיױא ןיא סע .רעסייה ןרָאװעג רדסכ דנַאל ןיא רוטַארעּפמעט
 -סור עטשרע יד .קיירטש-רעבָאטקָא רענײמעגלַא רעשידנעלסורלַא רעסיורג

 עװעיארג .טקנוּפ-טּפיױה ריא טכיירגרעד טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער עשידנעל
 -ןַאב רעקידנרעמ-םורד רעד ןופ עיצנַאטסדןַאב עטצעל יד ןעוועג טלָאמעד זיא
 רעד וצ זיב םי ןצראוװש םייב סעדָא ןופ שזַא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עיניל
 ןסירעגּפָא טָאטש יד זיא קיירטש םענײײמעגלַא ןבילוצ .ץענערג רעשיסיירּפ

 -עגלַא יד טימ טרעביפעג טָאה עּפורג עשידנוב יד .טלעװ רעד ןופ ןרָאװעג

 -עג טריגעלעד זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד .ןשינעעשעג עסיורג עניימ
 רעקיטרָאד רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש וצ ךיז ידכ ,עשזמָאל ןייק ןרָאװ
 ףליה עסיורג ןייק זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה'ס .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןבעג טנעקעג טשינ עשזמָאל טָאה
 -ָארּפ עטרעטלערַאפ עלַאגעלמוא לסיב ַא ןעװעג זיא ,זנוא רַאפ ןראּפשּפָא

 ןיא .רצוא ןַא זנוא רַאפ ןעועג זיא סָאד ךיוא רעבָא .דנוב ןופ סעיצַאמַאלק
 תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ָאקלָאק ןבָאה תרצע-ינימש ןופ טכַאנ רעד
 יד ןיא ךיוא .עװעיארג ןופ ןסַאג יד ןיא עיצַאמַאלקָארּפ יד טּפעלקעגסיױא
 -ָארּפ ןרָאװעג טּפעלקעגסיױא ןענייז להוש רעסיורג רעד ןיא ןוא םישרדמ-יתב
 -רעביא רעווש זיא סע .קינייװנסיוא ןופ ןוא קינייװעניא ןופ --- סעיצַאמַאלק
 יד ןופ ךשמ ןיא ..ןפורעגסורַא טָאה סָאד עיצַאסנעס ַא רַאפ סָאװ ,ןבעגוצ
 ןופ לייט ַא .ןווייח ףיוא יו ןסקַאװעג עּפורג עשידנוב יד זיא געט עטסטנעָאנ
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה טנגוי רעד ןופ ערעדנַא ךיוא ןוא ןויצ-ילעוּפ יד
 | ."דנוב

 ןבילבעג םיא טימ ןוא דנוב ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה רָאי ןצפופ וצ
 טשינ ךיז לָאמנייק ןוא טלפייווצעג טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא !ןבעל ץנַאג ןייז
 זיא טייקיטעט רעשידנוב סמייח ןופ דָאירעּפ רעװעיַארג רעד .טלקַאװעג
 ,עשרַאװ ןייק קעװַא ןוא טָאטשמיײה ןייז טזָאלרַאפ טָאה םייח .רעצרוק ַא ןעוועג
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 ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג ,ךיז ןגעוו ןגרָאז טפרַאדעג ןיוש רע טָאה רָאי 16 וצ
 -סלדנַאה ַא סלַא גנוקיטפעשַאב ַא טכוזעג רע טָאה עשרַאװ ןיא .ןיײלַא ךיז

 טקיטפעשַאב טָאה סָאװ ,לדנַאה ןשידיי ןופ רטנעצ רעד .רעטלעטשעגנָא

 -ַאיָאװ ןוא רעריסַאק ,ןרעטלַאהכוב ,(סעקישטזַאקירּפ ,םיתרשמ) רעפיוקרַאפ
 ןטרָאד .רענַאקשישטנַארפ ןוא סעקװעלַאנ ,עשנעג ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ,ןרָאשז
 ,עירעטנַאלַאג ,תורוחס-ליטסקעט ןופ ןטפעשעג-טרוה יד ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןשיווצ גנוקריוו עשּפיה ַא טַאהעג טָאה דנוב רעד .תורוחס ערעדנַא ןוא קינלעצ
 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ףכית זיא םייח .?טַאירַאטעלָארּפ-ןטעשזנַאמ, םעד
 ףיוא ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןטימ עמַאס
 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ רעשידנוב רעלַאגעל רעד טייצ עצרוק ַא

 .ענייז רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא

 -ילָאּפ רַאפ דלעפ טיירב ַא טנפעעג ןרעסַאװ רַאפ ךיז טָאה עשרַאװ ןיא

 רוחב רעגניי ַא סלַא ןיוש זַא ,ויטקַא ױזַא ןרָאװעג זיא רע .טייקיטעט רעשיט
 .עשרַאװ ןיא ?עקדָאכס, רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא רע טרעוו

 טָאה ןרָאי ענעי ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ליײטנָא רעוויטקַא רעד
 -סערַא ןרָאװעג םייח זיא 1906 ןיא ןיוש .טסערַא ןַא ןָא ךרודַא טנעקעג טשינ
 ,גנוטסעפ רעקסידב רעד ןיא םישדח 2 ןסעזעגּפָא זיא ןוא טריט

 ןקירָאי-10 ןופ גנורעייפ רעד ףיוא --- 1907 ןיא טסערַא ןסיורג םעד תעב
 רע .ןרָאװעג טריטסערַא םייח ךיוא זיא ,עינָאמרַאה לַאז ןיא --- דנוב ןופ לבוי
 ןיא ,טרָאפ רעװעיעסקעלַא ןיא ,לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןיא ןסעזעג ןַאד זיא
 רעטנוא ןרָאװעג טקישעגסױרַא רע זיא רעטעּפש ןוא ,גנוטסעפ רענילדָאמ רעד
 ןייק ןפָאלטנַא קירוצ רע זיא ענווָאר ןופ .ענוװָאר ןייק טכיזפיוא רעשיאייצילַאּפ

 ,עשרַאוװ

 ןָא קירוצ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד טביה 1911 ןוא 1910 ןיא
 ףיוא ךיוא .19107-1907 ןרָאי יד ןיא דנַאטשליטש םעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק וצ
 -קַא רעדיו טרעוו םייח .גנוכַאװפיוא ןַא טמוק סַאג-רעטעברַא רעשידיי רעד
 רעציזרָאפ-עציוו רעד ,ןַאמרעגנוי רעקירָאי-20 רעד ,רע טרעוו 1910 ןיא .וויט
 "ימאק ןופ גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד ןופ רעטעּפש ןוא רעקיטרָא רעד ןופ
 25 ענלעיז ףיוא (עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ) ןייארַאפ

 עקידרעטעּפש) סעק'.ד .ס יד טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ןייארַאפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ,עּפורג עשידנוב יד .ןטנעמעלע עשירָאטַאלימיסַא ערעדנַא ןוא ,(ןטסינומָאק
 ןרָאװעג טריפעגנָא ןַאד זיא ,עּפורג רעסָארג יד ןסייהעג רעטעּפש טָאה סָאװ
 .ערעדנַא ןוא ןטַאקשומ ,ןענײטשּפע ,ןטרעביז ,ןרעסַאװ ךרוד

 דנוב ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא

 עיינ ַא טנפעעג טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא רעד

 -ירטרַאפ יד ,עזָאלמיײה עסַאמ עקיזיר יד .ןליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ערע

 ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטיבעג-טנָארפ ןוא -ץענערג יד ןופ ןדיי ענעב

 -ַאב-טיונ יד ןשיװצ .ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ,שזדָאל ןוא עשרַאװ

 ןביוהעגנָא טָאה דנוב רעד ןוא .רעטעברַא ךס ַא ןעוועג ןענייז עקיטפרעד
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 רַאפ סעיצוטיטסניא עכעלטנפע עטשרע יד -- ןוויטַארעּפָאָאק ןוא ןכיק ןפַאש

 -ַאּפ ןופ טייצ יד טבעלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,םירבח יד .טייקיטעט-רעטעברַא

 -ַאב עיינ רָאג ןיא ןטעברַא וצ טיירגעג טציא ךיז ןבָאה ,עיצקַאער רעשיטיל

 ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןוא .ןעגנוגניד

 ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןוא ןסור יד ךַרֹוד ןרָאװעג טזָאלרַאפ זיא סָאװ ,לטעטש

 ןקעטָאילביב ,ןבולק ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז טכַאנרעביא ,ןשטייד יד ךרוד

 ןעוו .עשרַאװ ןיא ןעוועג ךיוא סָאד זיא ױזַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא

 -גייוצרַאפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא יז ןבָאה ,טָאטש ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד יד

 לענש ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עקידנקריו ךעלטנפע טימ גנוגעווַאב עט

 -קַא ןַא ןעמונעג םייח טָאה סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןיא .ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןטשרע םנופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .ליײטנָא ןוויט

 ןופ ָארויב-לַארטנעצ םוצ טרעהעג טָאה ,עשרַאװ ןיא וויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק

 םנופ דילגטימ א ןרָאװעג 1916 ןיא ןוא עשרַאו ןיא ןענייארַאפ-ןסַאלק יד

 ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוװ

 -עג טלָאמעד זיא ,רעגנוה םעד ןרעדניל רַאפ ,גנוזיּפשַאב רַאפ גרָאז יד

 .רעוט עשידנוב יד ףיוא ןלַאפעג זיא סָאװ ,עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוו

 "יב ,ןענייארַאפ .פָארּפ יד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עכלעוו ,ןכיק יד ץוחַא

 גנוגעװַאב יד ןענַאטשטנַא זיא -- ןקעטָאילביב ןוא ןבולק יד ייב ןטעפוב עקיל

 עקיזָאד יד ןופ .ןעיירעקעב ענעגייא ןוא ןוויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק ןפַאש וצ

 עוויטַארעּפָאָאק עטגייווצרַאפ א ןסקַאוװעגסױא רעטעּפש זיא ןצָארּפש עטשרע

 -עברַא רענעפַאשעג רעטעּפש רעד םורַא טריּפורג ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב

 גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד וצ טרעהעג טָאה םייח .עלַארטנעצ טידערק-רעט

 -עג רעטעּפש ןענייז סע רעכלעוו ןופ שארב ,גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ

 ןרָאא עטשרע יד ןיא ןוא חנ ,טַאקשומ וװַאלסישזדז ,רעטלַא רָאטקיװ ןענַאטש

 םנופ שארב ןענַאטשעג רעסַאװ זיא ןֹרָאי ןופ ךשמ ןיא .ןָאסלעכימ ןָאעל ךיוא

 -יב רעטקיניײארַאפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו .עגיל-רוטלוק גַאלרַאפ

 ,רעטלַאװרַאפ ןייז ןעוועג רעסַאװ זיא ,ךוב-טלוק רעגַאל-רעכ

 עשיאיײטרַאּפ ןייר יד ןענַאטשעג םיא ייב .רעבָא זיא םעלַא םעד רעביא

 ,טײדַאב ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןגַארּפ עשיטילָאּפ .טעברַא

 המחלמ ןופ עגַארפ יז ,ןליוּפ ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןטכיזסיוא יד

 -ַאב טפרַאדעג טָאה דנוב רעד עכלעוו ,ןגַארפ ןעוועג ןענייז סָאד ,םולש ןוא

 ןופ ענעמוקעג ,רעוט עדַאיעלּפ עצנַאג ַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ןסילש

 ,גנוגעוװַאב רעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאטנַאק ןוא טַאטשרַאװ

 לענש רָאג זיא ןוא םייח ןָאנבױא טקורעגסױרַא ךיז טָאה רעוט עגניי יד ןשיווצ

 :גנוגעװַאב רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןציּפש עמַאס יד ייב ןרָאװעג טנעקרענָא

 ,שטיוװעלַאכימ ,םעדעמ ,חנ

 ןַא ןעוועג אפוג םיא רַאפ סָאד זיא ,םייח רבח טלייצרעד רימ טָאה'ס יו

 -עפנָאק-דנַאל רעשידנוב רעטשרע רעד ברע ,םיא טָאה חנ ןעוו .גנושַארעביא

 סלַא טקרעמעגנָא טרעוו ,םייח ,רע זַא טגָאזעג (1917 ,ןילבול) ןליוּפ ןיא ץנער

 ןפורַאב טשינ ךיז טליפ רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,,ק .צ ןופ דילגטימ ַא

 ..ק .צ ןופ דילגטימ ַא ןייז וצ
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 -נוהסיוא רעד ןגעק טריפעג טָאה דנוב רעד סָאװ עיציזָאּפָא עפרַאש יד = |
 רעד ןגעק ףמַאק ןייז ןוא טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ קיטילָאּפ-גנורעג
 ןוא ןטנַאּפוקָא יד דצמ סעיסערּפער עשיטילָאּפ ןפורעגסיױרַא ןבָאה ,המחלמ
 יד ןשיוװצ .1917 ןיא וויטקַא ןשידנוב ןופ טסערַא ןסיורג םעד ןעוועג םרוג
 ,םייח ןענופעג ךיוא ךיז טָאה גרעבלעווַאה ןייק עטקישרַאפ ןוא עטריטסערַא

 טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט עשידנוב יד וצ טרעהעג טָאה םייח
 ןופ רעריפ רעשיגָאלָאעדיא רעד ,ײטרַאּפ רעד ןופ לגילפ ןקניל םעד ףיוא
 ,םעדעמ .וװ ןעוועג טלָאמעד זיא רעייטשרָאפ רעטנעקרענָא ריא ןוא ײטרַאּפ רעד
 ןעמייח לָאמנייא טשינ זיא עיסוקסיד רעשיאייטרַאּפ רעכעלרעניא רעד ןיא
 זַא ,ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא'ס רעבָא .ןעמעדעמ טימ ןטיירטש וצ ןעמוקעגסיוא
 -- ןעוועג טשינ ןענייז ןעמעדעמ טימ ןטייקנדײשרַאפ-סגנוניימ יד קרַאטש יו
 ,סױטשנעמַאזצ ןייק וצ ןעמוקעג טשינ לָאמנייק קימעלָאּפ סמייח ןיא זיא
 ןרָאי עגנַאל טָאה םייח .סורדרַאפ ןוא טייקטרעטיברַאפ ןזָאלרעביא לָאז סָאװ
 ,גנורערַאפ טימ ןעמעדעמ ןגעוו טדערעג

 צקיכעטש יד רעטנוא טכַאמעגכרודַא םייח טָאה 1917 רָאי עשיטירק סָאד
 ,רעבמעווָאנ זיב לירּפַא ןופ --- רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןשטייד ַא ןופ ןטָארד
 -קירוצ ךיז רעגַאל םנופ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןזיווַאב רע טָאה רעבָא םיוק
 ןשטייד יד םיא ןבָאה -- ,טעברַא רעשיאייטרַאּפ רעקיכָאק רעד וצ ןרעקוצ
 רַאורבעפ ןופ ןסעזעג זיא רע ואוו ,ןילדאמ ןייק לָאמ סָאד ,טקישרַאפ רעדיוו
 -געהָאה יד ןעוו ,טשרע ןרָאװעג רע זיא טיירפַאב ,1918 רעבמעטּפעס זיב
 -וצרעדנַאנַאפ ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה סעירעּפמיא רעגרובסבַאה ןוא עשינרעלָאצ
 ןוא דנַאלשטייד ןופ ןרעיוט יד ןיא טּפַאלקעג טָאה עיצולָאװער יד ןוא ןלַאפ

 ,ךיירטסע
 לגילפ רעקניל רעד סָאװ ,ןעגנוזָאל יד דנוב ןיא טקידיײטרַאפ -רעסַאװ

 ,טקורעגסױרַא טלָאמעד טָאה גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ
 .לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד רעד ןבעל םוצ ןעמוקעג עװקסָאמ ןיא זיא 1919 ןיא
 עּפָארייא ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ףיוא ןרעטנימָאק ןופ ףירגנָא רעד
 -ַאב יד םורַא ףמַאק םניא קורדסיוא ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז ןעמוקַאב טָאה
 רעד ןופ גנונעקרענָא רעלופ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטקנוּפ 21 עטמיר
 "עג ףיט טָאה רע סָאװ טקוקעג טשינ ,עיצולָאוװער רעבָאטקָא רעשיטסיװעשלָאב
 טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד ןעגנוזָאל יד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא טביולג
 טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא רע זיא ,ןטַאר-רעטעברַא יד טכַאמ עצנַאג יד ןוא
 ןוא 19 יד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד ןעוועג זיא רע ."רעק-21, ןייק ןרָאװעג
 טימ ןעמַאזוצ זיא גנוטכיר רעקניל רעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד .,בלַאה ַא
 ,טביולגעג ףיט ןוא ןענַאטשרַאפ טָאה םייח .ײטרַאּפ רעד ןיא ןבילבעג םיא

 -נָא ןוא ןעיידיא ערענָאיצולָאװער ןופ רעגערט רעד ןביילב זומ דנוב רעד זַא
 .רַאפ ךיוא טָאה רע .ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ עשידיי יד ןופ ףמַאק ןטימ ןריפ
 -עצ ןייק טשינ ,רעצנַאג ַא סלַא רָאנ ןבעל ןביילב ןעק דנוב רעד זַא ,ןענַאטש

 ,רעטרעטילּפש
 ןופ ביוהנָא ןיא ןרעטנימָאק םניא סולשנָא םנופ עגַארפ יד טָאה דנוב ןיא

 ײטרַאּפ יד .םויה-רדס ןפיוא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד
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 ןופ סערגנָאק ןטירד םוצ רעייטשרָאפ עריא ןקיש וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה
 ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד ייווצ יד ,1921 רָאי ןיא עװקסָאמ ןיא ןרעטנימָאק
 ןופ טקנוּפ-ךיוה רעד ןעוועג ןַאד זיא'ס .רעסַאװ םייח ןוא רעטלַא רָאטקיװ
 רעייטשרָאפ ןעמוקעג ןענייז ץנערעפנָאק רעד וצ .ןרעטנימָאק םנופ העּפשה רעד
 (עשיטסילַאיצָאס-קניל עקינייא ןוא עשיטסינומָאק) ןעײטרַאּפ עשירַאטעלָארּפ ןופ
 טריטסערַא רעטלַא רָאטקיװ זיא עיצַאקָאװָארּפ ַא בילוצ .טלעוו רערָאג רעד ןופ
 רעטקַארַאכ ןקרַאטש ןייז ןזיועגסױרַא ןַאד טָאה םייח .עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג
 טשינ ךיז טָאה רע .רבח ןייז וצ ןוא ײטרַאּפ רעד וצ טעטילַאיָאל עפיט ןוא
 רעריפ ןביאסיוא םיא ףיוא טימַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ,קורד םעד ןבעגעגרעטנוא
 -עג טײרפַאב זיא רָאטקיװ זיב ,טורעג טשינ טָאה םייח .ןרעטנימָאק םנופ
 .ןרָאװ

 ןטקנוּפ 21 יד ןעמעננָא לָאז ײטרַאּפ רעד ןופ טייהרעמ יד זַא ,םעד ןגעוו
 טנעקעג עװקסָאמ ןייק עזייר רעד ךָאנ טָאה ,ןרעטנימָאק ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא
 ,ריא רַאפ יו ,דייר רעקינייוװ ןייז

 עפורג ַא טימ ןעמַאװצ ײטרַאּפ רעד ןיא טקריװעג טָאה םייח ,תמא
 טרעהעגוצ טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ךיז ןבָאה עלַא יד .רעוט עדנצנעלג
 ןופ סעצָארּפ ןרעגנעל ַא ךָאנ ןעמוק טגעלפ םייח עכלעוו וצ ,ןריפסיוא יד וצ
 -רעד ןוא רענעסַאלעג ,רעקיאור ןטכַארט טגעלפ רע .,ןגַארפ ןטכַארטכרוד
 רעראדיּפאל ַא ךָאנ געיעג ןיא זַא ,ןעשעג טשינ לָאמנייק םיא ייב טגעלפ רַאפ
 שיגָאל גונעג טשינ ,רערָאלק ןייק טשינ ןעמוקסיורַא טלַאהניא רעד לָאז עזַארפ

 יד ןופ ןעוועג זיא רע זַא ,טקַאפ רעשירָאטסיה ַא זיא'ס ןוא .טעדנירגַאב ןוא
 ףיוא ייס עיגָאלָאעדיא "רעייווצ רעד ןופ רערילומרָאפ ןוא רעדנירגַאב-טּפיוה
 -עפנָאק ,.ק .צ ןופ ןעגנוציז יד ףיוא ייס םירבח:ןעיידיא יד טימ ןעגנוטַארַאב
 עיגָאלָאעדיא עשיטילָאּפ יד תויה ,ןלױּפ ןיא דנוב םנופ ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנער

 ןוא קיטילָאּפ רעשיאייטרַאּפנשיװצ ןופ ןטיבעג יד ףיוא קיטקַאט יד ,דנוב ןופ
 ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג קידנעטש ןענייז גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא
 רעד ןיא ןעגנוטכיר עקידנריטסיזקע עדייב ןופ גנוקריווַאב רעקיטייזנגעק
 ,רעד ןייז וצ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגסיוא ןעמייח זיא -- ײטרַאּפ
 ןופ "ךַארּפש עשיטילָאּפ עמַאוניימעג; יד ןרימרָאפסיוא ןפלָאהעג טָאה סָאװ

 ןופ ךשמ ןיא ..ק .צ ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא 1919 ןיא .דנוב
 -קַאדער רעשיטילָאּפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא 19227-1920 ןרָאי יד

 .גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןופ עיצ

 רעציזרָאפ-עציוו ןרָאװעג רע זיא 1920 ןיא רָאפנעמַאזוצ רעװעקַארק ןכָאנ
 1921 רעבמעצעד ףוס ןופ .רָאפנעמַאװצ רעקיצנַאד ןכָאנ ןוא .ק .צ םנופ
 ןטצעל ןזיב 1924 ןופ ןוא .ק .צ םנופ רעציזרָאפ ןעוװעג רָאי 2 ךרעב רע זיא
 .רעציזרָאפ-עציוו ןייז ןעוועג רע זיא .ק .צ םנופ ץנעטסיזקע רעד ןופ גָאט

 ךיז טָאה ןליוּפ ןיא ןרָאפנעמַאזוצ עשידנוב יד ףיוא לָאר עסיורג סמייח

 עקידרעטעּפש עלַא ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא 1919 ןיא ןביױהעגנָא

 םייח סָאװ ,םעד ץוחַא .ןסערגנָאק-ײטרַאּפ ןוא ןטַאר-ײטרַאּפ ,ןצנערעפנָאק

 -נָא-סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא

 ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןוא גנולײטּפָא רעװעשרַאװ ןופ רעציזרָאפ) עטלעטשעג

40. 



 -נעצ עלַא ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה ,(עלַארטנעצי-דנַאל רעד

 -ָאיסעּפָארּפ רענײמעגלַא רעד ןוא רעשידיי רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק עלַארט
 ןופ טַאר-דנַאל םנופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ,ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאב רעלענ
 דילגטימ ַא ךיוא ןוא (רעטעברַא עשידיי ןופ) ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד
 ןיא ןענײארַאפ-ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק-לַארטנעצ רעד ןופ

 ..ןלױּפ

 יַאגרָא עשיטילָאּפ עכעלנע טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןעגנואימַאב עריא ןיא
 וצ ןסָאלשַאב ײטרַאּפ יד טָאה ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא סעיצַאזינ
 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-קניל ןופ גנוטַארַאב רעד וצ עיצַאגעלעד ַא ןקיש

 עיצַאגעלעד יד .1924 ןיא ןיימ םֵא טרופקנַארפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו

 טָאה םייח רבח רעד .רעסַאװ ריאמ ןוא ךילרע קירנעה ןופ ןענַאטשַאב זיא

 .טנָארפ ןכעלטייהנייא ןופ גנוזָאל רעד ןופ רעקידיײטרַאפ עטסייה יד וצ טרעהעג

 "ירק רעייז םיא טָאה ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ וצ גנַאגוצ רעשיטסיסקרַאמ ןייז

 ,ןטסינומָאק יד ןופ ןעדװענַאמ ןוא ןעגנוכייװּפָא עלַא יד וצ טלעטשעגנייא שיט

 רע .טרירעלָאט ןבָאה ןרעטנימָאק םנופ רעגנעהנָא עדנילב ךס ַא עכלעוו

 -סקלָאפ ןופ גנוזָאל רעשיטסינומָאק רעד ןופ רענגעק רעפרַאש ַא ןעוועג זיא

 שטָאכ ,עסיורג רעייז ַא ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעד ןיא העּפשה סרעסַאװ .טנַארפ

 -סקלָאפ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןריפסיוא ענייז ןעגנערב רע טגעלפ ןטלעז

 ,(שטיװָאלַאפַאר .ח ןבירשעגרעטנוא ךיז) גנוטייצ
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 -- -עזַאלג עינַאמ טימ טַאהעג הנותח רעסַאװ טָאה 1924 ינוי ןט12 םעד

 רעכצלטלעוו-שידיי ןופ טיבעג םעד ףיוא ןירעוט ַא ןוא ןיטסידנוב עוויטקַא ןַא

 עקיצנייא ןייז ןרָאװעג ןריובעג זיא 1926 ץרעמ ןטס27 םעד .גנואיצרעד
 טסוגױא ןיא ןענייז ,עשונַאה ןוא עינַאמ עדייב .(עשונַאה) עדניה רעטכָאט

 .עקנילבערט ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא 2

 וצ ייס ןעינַאמ וצ ייס גנואיצַאב עלַאטנעמיטנעס ףיט ,עדנריר סמייח
 ןרעה טגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןרעדנואוורַאפ טנעקעג רשפא טָאה ןעשונַאה
 ןיא טָאה'ס -- ןעלקיטרַא ענייז ןענעייל ןוא קימעלָאּפ ןייז ,ןטַארעּפער ענייז
 טָאה'ס .עטָאנ ענעגױצעגנָא-קרַאטש עלענָאיצָאמע יד ,עזַארפ יד טלעפעג ייז
 רשפא ןוא טײקטכַאזַאב ןייז ,קיגָאל ןייז זַא ,ןטכודסיוא טנעקעג רעבירעד ךיז
 ןעװעג ױזַא טשינ טייוו זיא'ס .ןליפעג ענייז רבוג ןענייז טײקיטנַאק לָאמַא
 ןופ גָאט םניא ןעוװעג זיא סָאד .דָאזיּפע ןַא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה'ס
 קרַאטש ױזַא םעד ןופ ןטונימ עטצעל יד ןעוועג ןענייז'ס .טיוט סעשטיװעלַאכימ
 לופ זיא בוטש יד .ףוס םעד טרעטנענרעד טָאה עגר עדעי .ןשונייב ןטבילַאב
 טשינ ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .רערערַאפ ןוא םירבח טימ ןעוועג
 ןלַאפ ןזָאל וצ טשינ ןעגנואימַאב עקרַאטש טכַאמעג בָאה'כ ,ןטרָאד ןייז וצ
 ,רערט ַא טזָאל ,ןָאעל -- םייח רימ וצ ןָא ךיז טפור םעצולּפ .רערט ןייק
 -נייא טשינ ךיז ןעק ןײלַא ךיא ,טעז !ןענייוו וצ הּפרח ןייק טשינ רָאג זיא'ס
 ,טנייוועג עקַאט טָאה רע ןוא ! ןטלַאה

 טפמעקײג קרַאטש טפָא טָאה סָאװ ,ןעוועג שטנעמ רעלַאטנעמיטנעס ַא
 "לַאטנעמיטנעס}, ןייז וצ טשינ ןיילַא ךיז טימ
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 לא א

 יד ןעמונרַאפ טרָא רעדנוזַאב ַא ןבָאה ןבעל ןשיאײטרַאּפ םעד ןיא
 עקיזָאד יד ןיא .סעיצולָאזער ןוא ןזעט יד םורַא סעיסוקסיד רָאפנעמַאזוצ-רָאפ
 ןרָאפמורַא טפָא ןוא לײטנָא ןוויטקַא רעייז ַא ןעמענ םייח טגעלפ סעיסוקסיד

 רעד טגעלפ טפָא ץנַאג .סעיצַאזינַאגרָא ערעסערג יד קידנכוזַאב ,ןלױּפ רעביא
 טגעלפ דיירפ ןוא ןגינעגרַאפ רעסָאװ טימ .ךילרע קירנעה ןייז דגנכש-דצ

 ןבָאה רע טגעלפ ףמַאק ןשיאעדיא םניא זַא ,טקַאפ םעד ןכיירטשרעטנוא םייח
 ביל ךיוא רָאנ טעטכַאעג זיולב טשינ טָאה רע ןעמעוו ,ןכילרע ךיז ןגעק
 .טַאהעג

 ןרָאי עשיגַארט יד ןיא

 ךיז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד בױהנָא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו
 -םיטילּפ ןטימ געוו ןייז ףיוא .קעװַא םייח זיא ,עשרַאװ וצ טרעטנענרעד

 ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא סָאװ ,קסניּפ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה םָארטש

 טריסערעטניארַאפ םיא טימ ךיז טָאה דלַאב .ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ךרוד

 עשידנוב ערעדנַא טימ יו טקנוּפ ,.ד .וו .ק .נ רעקיטרָא רעד ןופ רעריפ רעד

 רעשיטעווָאס רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ סעומש ןרעגנעל ַא ךָאנ .רעוט

 ןזָאלרַאפ ףכית ףרַאד רע זַא ,טגייצרעביא ןעמוקעגסױרַא םייח זיא ,טכַאמ

 ,ןוטעג עקַאט טָאה רע סָאװ ,קסניּפ

 רעטיוו זיא'ס ואוו ,ענליו ןייק ןעמוקעג רע זיא קסניּפ ןופ

 ןשידנוב ןופ לייט ַא .טעברַא עשידנוב עוויסנעטניא ןַא ןעגנַאגעגנָא

 ערעסערג ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא'ס ,ןעגנוציז ענייז טַאהעג טָאה ,ק .צ

 -ונעג םייח טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .רעוט עשידנוב ןופ ץנערעפנָאק

 ןופ טסערַא םעד ךָאנ טייצ יד ןיוש ןעוועג זיא'ס .לײטנָא ןוויטקַא רעייז ַא ןעמ

 ,וָאקינזעלעשז לקנַאי ,לַאטנטוָאר ענַא ,רעטלַא רָאטקיװ ,ךילרע קירנעה

 ןייק ןעמוקעגנָא םייח זיא 1941 ביױוהנָא .ערעדנַא ךכ ַא ןוא ןַאמדלָאג לואש

 דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .עקירעמַא

 ,1947 -= רָאי ןזיב קיטעט ריא ןיא ןעוועג זיא רעסַאװ ריאמ ןוא ,ןליוּפ ןיא

 רעד ןרעלטיה ןבעלרעביא ןוא ןביילב טעוו'ס זַא ,ןביולג רעפיט ןייז

 יװ ןליפ ךיז םיא טכַאמעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה ,ןליוּפ ןיא בושי רעשידיי

 ,םייהַא ןרָאפקירוצ ךָאנ טעװ רעכלעוו ,טנַארגימע ןשיטילָאּפ ןקיליײװטיײצ ַא

 ,גנַאלרַאפ רעפיט רעקיזָאד רעד .ןליפרעד וצ עבַאגפיוא ןַא ךָאנ טָאה רע ואוו

 -ןסַאמ ןשידיי ַא ןוא בושי ןשידיי ןסיורג ַא טימ ןליוּפ ַא ןייז ךָאנ לָאז'ס זַא

 ױזַא ןעוועג םיא ייב זיא ,דנוב ןרַאפ דלעפ טיירב ַא ןייז ךָאנ לָאז'ס זַא ,ןבעל

 טייקכעלקריוו רעד ןקוק טייצ עגנַאל ַא טלָאװעג טשינ טָאה רע זַא ,קרַאטש
 -עג ,ןָאדנָאל ןופ ווירב ַא רימ ןופ ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו .ןײרַא םינּפ ןיא

 טגנערבעג ןבָאה ןרעירוק עשיליוּפ סָאװ ,ןטכירַאב ןופ ךמס םעד ףיוא ןבירש

 טנזיוט 200 םיוק ןבילבעג ןענייז ןליוּפ ץנַאג ןיא זַא ,1944 ףוס ןלױּפ ןופ

 ,ןבירשעג טָאה רע .ווירב ןשיגַארט ַא טימ טרעפטנעעגקירוצ רע טָאה ,ןדיי

 לייו ,ןביולג טשינ ייֵז רָאט'מ ,ןטײרּפשרַאפ טשינ תועידי יד טָא רָאט'מ זַא

 -קריוו יד ןוא טײקיזָאלטכיזסיוא ,גנַאגרעטנוא סָאד טיײדַאב ןַאד -- ָאי ביוא

5 



 רעבָא זיא טייקכעלקריוו יד !ךעלרעדיוש רעטיב ױזַא ןייז טשינ ןעק טייקכעל

 ןלַאפַאב טנעקעג טָאה סָאװ ,םולח רעטסקילורג רעד יוװ ,רעמַאזיורג ןעוועג

 ,המשנ עכעלשטנעמ עטרעדורעצ ַא

 300 לָאצ יד וליפַא זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ןענייז ןלױּפ ןופ תועידי עמַאזיורג יד .ןבירטעגרעביא טייוו ןעוועג זיא טנזיוט

 1942 ןופ ןיוש -- ןלַאנַאק רענָאדנָאל יד ךרוד --- קרָאי-וינ ןייק ןסָאלפעג

 רענַאקירעמַא םוצ ןגָאלשוצוצ ךיז ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא .,ןָא רָאי

 ,סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט רעכעב ןרעטיב םעד ןעקנירט וצ טַאהעג ןבָאה ,גערב

 קיטייו רעפיט רעד טזָאלעגּפָא טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא טָאה ןעמייח

 -רַאפ ןעשונַאה ןוא ןעינַאמ ןייז ןסייהעג ןײלַא טָאה רע זַא ,ליפעג-דלוש ןוא

 -רַאפ טלָאװעג ייז טָאה רע .גירק םעד ןטרַאװרעביא ןוא עשרַאװ ןיא ןביילב

 רעביא ןייג סָאד ןוא ןרעדנַאװ ןוא ןעלגָאװ סָאד ,דנו-ענ ןופ ןדייל יד ןרָאּפש

 סָאװ ,ריא טײטשרַאפ יצ ,ןָאעל --- :ןגָאז רימ רע טגעלפ טפָא יו .ןצענערג

 ןעשונַאה ןוא ןעינַאמ ןסייהעג ל?ײלַא בָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג וצ רדסכ טיײדַאב

 ? עשרַאװ ןיא ןביילב

 עשנעג וצ ,תוברוח יד וצ ןיהַא ןגיוצעג ןוא טנָאמעג רעבירעד טָאה סע

 ןופ גנואיײרפַאב יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא !ןעוועג זיא הריד ןייז ואוו 2

 זָאל ַא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ןוא טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ,עשרַאוװ

 יד ייס ,ןרעגַאל עשטייד יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ייס ןליוּפ ןייק ןוטעג

 ןוא ןּפורג-ןענַאזיטרַאּפ יד טימ ןוא ,רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאוװ

 ןיוש טָאה ,רעטרע-סגנוקישרַאפ עשיטעווָאס יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ייס

 ףיוא ןליוּפ ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .ןעורנייא טנעקעג טשינ םייח

 "רַאפ רעד ןעמוקעגוצ זיא ןוויטָאמ עכעלנעזרעּפ -ןייר יד וצ ,טייצ רעסיוועג ַא

 ןטרָאד ףיואטבעל דוב רעד ױזַא יוװ ,ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז וצ גנַאל

 | | ,ןדָאב ןטלַא םעד ףיוא

 ךלַאב ךיז טָאה רע ,1946 רעבמעוװוָאנ ןיא ןליוּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא םייח

 ,ק .צ םעד טימ טעברַאעגטימ טָאה רע .ןליוּפ ןיא דנוב ןופ טסניד וצ טלעטשעג

 -סקלָאפ ןַאגרָא-לַארטנעצ םנופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד קידנכוזַאב ,דנַאל ןרעביא ןרָאפעגמורַא ןוא גנוטייצ

 ערעסערג ןוא ערענעלק ןיא ןפַאשעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,סעיצוטיטסניא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי ַא טימ טעטש

 ןופ רָאפנעמַאזוצ םנופ ןטעברַא יד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה רע

 ןטימ טעברַאטימ רעויטקַא ןופ םישדח עכעלטע יד ,1947 רַאורבעפ דנוב

 -עג סעּפע טצוו'ס זַא ,ןביולג םעד טקעוועגפיוא םיא ןיא ןבָאה ןליוּפ ןיא דנוב

 ,ןרעוו ןפַאש

 יירב רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא רע טָאה ןליוּפ ןיא דנוב ןופ טַאגעלעד ַא סלַא

 םנופ רעייטשרָאפ ַא סלַא ןוא פעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ ץנערעפנַאק רעלעס

 -רָאָאק םענעפַאשעג יינ םניא ןרָאװעג טלייועג ךיוא רע זיא ןליוּפ ןיא דנוב

 זיב ןטלַאהעגנָא רע טָאה טַאדנַאמ ןקיזָאד םעד .דנוב ןופ טעטימָאק-ריניד

 טכַאמ רעשיטסינומָאק רעד ןופ קורד ןרעטנוא -- ןעוו ,1948 רעמוז

 ןיא דנב םעד ןרידיווקיל ןופ סעצָארּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה --
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 זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג םולש טָאה םייח זיב טרעיודעג טָאה'ס ,ןלױפ |

 ןעק סָאװ ,דנוב רעקידנעטשבלעז ַא ןקריו וצ טרעהעגפיוא טָאה ןליוּפ ןיא

 טָאה'ס .םזילַאיצָאס ןרענָאיצולָאװער ןופ ןּפיצנירּפ ענייז רַאפ ןפמעק ןפָא

 רעד ןופ הביבס רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא קירוצ ךיז טָאה רע זיב טרעיודעג

 םיא טָאה רעטקַארַאכ רעקרַאטש ןייז .קרָאי-וינ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 "וצ גנושיוטנַא עפיט ַא -- גנושיוטנַא ןַא ןעמוקייב ןפלָאהעג לָאמ סָאד ךיוא

 סעצָארּפ םעד טכַאמעגכרודַא טָאה רע .,ןליוּפ ןיא דנוב םנופ גנַאגרעטנוא ןביל

 -ירעמַא רעד ןופ ןדָאב ןפיוא טלעטשעג ךיז ןוא "ןטרעוו ןצַאשרעביא, םנופ

 ,טייקכעלקריוו רענַאק

 ןלוּפ ןיא דנוב רעד עכלעוו ,ןּפיצנירּפ יד יירט ןבילבעג רעבָא זיא רע

 רעד םיא טָאה 1950 ןיא .טקידיײטרַאפ ןרָאי רעקילטנעצ ןופ ךשמ ןיא טָאה
 ייס ויטקַא רעדיוו ןרָאװעג זיא רע ןוא טריטּפָאָאק טעטימָאק-רינידרָאָאק
 טפַאשרעּפרעק רעלַארטנעצ רעד ןיא ייס ,עיצַאזינַאגרָא רעקרָאי-וינ רעד ןיא
 רע סָאװ ,ןגַאלשרָאפ ןוא סעיצולָאזער יד ןיא .גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןופ
 ענייז ןיא ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ ןעגנוציז יד ףיוא ןגָארטנײרַא טגעלפ
 רעקרָאי-ינ רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ענײימעגלַא יד ףיוא ןעגנוטערטסױרַא
 םעד ןופ גנולעטש יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב רעטייוו רע טגעלפ ,עיצַאזינַאגרָא
 .רע-2 יד סלַא טנַאקַאב -- דנוב ןיא לגילפ ןקניל

6* 
 לא +

 רע .עצרוק ַא זיא ענייז טייצ יד זַא ,ליפעגרָאפ ַא טַאהעג יו טָאה רע
 עכלעוו ,ןכַאז ןגײלּפָא טלָאװעג טשינ ןוא רעקידלודעגמוא ךס ַא ןרָאװעג זיא
 טיוט רעקידגנולצולּפ ןייז טָאה רעדייל .קידנעגנירד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע

 ,טעברַא ןייז ןסירעגרעביא -- 1952 רעבמעטּפעס ןט7 םעד --

 עביל עסיורג ןייז ןענעײלסױרַא ןעמ ןעק עטכישעגסנבעל סמייח רבח ןופ

 ןוא טײקמַאזגיובמוא ןייז ןוא םזילַאיצָאס םוצ טפַאשיירט עפיט ןייז ,דנוב םוצ

 יד ןשיװצ רענייא ןעוועג זיא םייח .ןעגנוגייצרעביא ןיא טײקיטפַאהדנַאטש

 -רעביא ןרוּפש עפיט טָאה סָאװ רענייא ,דנוב ןיא ןטלַאטשעג עטסקידריוװקרעמ

 ,טקריוװַאב קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טזָאלעג !

 -ַאב רעקידנטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד טקיטלַאטשעג ןוא טיובעג

 ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןליוּפ ןיא גנורעקלעפ

 רעלַא ןַאעל
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 ךעשזָא יצירוַאמ

 תוחּפשמ עשיסקָאדָאטרָא-שידיסח עטסכייר יד ןופ רענייא ןופ דניק ַא

 טלצרָאװעגניײא ןוא טעוועדנופעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,החּפשמ ַא -- עשרַאװ ןיא

 -ךעשזָא; ןטימ ,ןקָאלב-רעזייה עריא טימ ןליוּפ ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא

 -רַאפ טימ ,סַאג רענַאקשישטנַארפ ףיוא ,"רַאזַאב

 עדילָאס ןוא ןטפעשעג-רוטקַאפונַאמ עטגייווצ

 גניי ַא רָאג ךָאנ ,רע טָאה -- ,ןעגנומענרעטנוא

 -ָאיצולָאװער רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,לרוחב

 -ַאב ךיז טָאה ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס-רענ

 ןיירַא זיא ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןטימ ןטפָאה

 . ,דנוב ןיא

 םיא טימ טנגעגַאב ךיז לָאמ עטשרע סָאד

 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ,1907 רעמוז ףוס

 םעטָא רעסייה רעד טליפעג ךָאנ ךיז טָאה עשרַאוװ

 "ער יד .1906-1905 ןרָאי-עיצולָאװער יד ןופ

 ןוש רעבָא ךיז ןבָאה סעילַאװכ ערענָאיצולָאװ

 .טייו רעד .ּפָארַא:גרַאב טלקייקעג קישַאר

 -ױּפ -- ץנעגילעטניא רעד ןופ לייט רעטסערג

 טָאה ,עיצולָאװער רעד תעב טױעביפעג ױזַא טָאה סָאװ --- רעשידיי יו רעשיל

 -ַאק ןכַאמ ,ןבעל ןיא תילכת ַא ןכוז ןוטעג זָאל ַא ךיז ,ןערב םעד ןריולרַאפ

 זַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה םירבח-יײטרַאּפ עטנָאנ יד ןופ רעצימע .סערעיר

 טעטימָאק םעד םורָא טכוז ,החּפשמ רעכייר רעגיה ַא ןופ דניק ַא ,טסיזַאנמיג ַא

 ,טלעג עמוס ערעסעדג ַא ןבעגוצרעביא םיא טָאה רע -- דנוב ןופ

 ,לרוחב רעטענורב רעקיסקיוװעג ןיילק ַא ,ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ

 (ורמוא טימ ןצנַאלג סָאװ ,ןגיוא עקָאסַאק סָאװטע) םרָאפינוא עיזַאנמיג ַא ןיא

 יירד "םכילע-םולש; ןטשרע םייב ךיילג שיט ןפיוא רימ ייב קעװַא טגייל

 -ןציזנייא טשינ ,טנעמַארעּפמעט ליפ טימ .סעיצַאנגיסַא עקידלבור-טרעדנוה

 טכַארברַאפ :טלעג םנופ עטכישעג יד רע טלייצרעד ,טרָא ןפיוא קיאור קיד

 ,(ןסײרּפ-חרזמ) גרעבלָאק טרָארוק"םי ןכייר ןיא ןרעטלע ענייז טימ רעמוז םעד

 טנדרָאעגנייא טנגוי יד טָאה ,רעטרערוק עכייר עכלעזַא ןיא רעגייטש רעד יו

 לייט ַא זַא ,טפמעקעגסיוא רע טָאה ;"ןקעוװצ עקיטעטליואוו, רַאפ לַאב ַא

 טקוק רע ;קיטומטוג ןעלכיימש ןגיוא יד .דנוב ןרַאפ ןייג לָאז טלעג םנופ

 ןפיוא ןגיל סָאװ ,רעטרעדנוה יירד יד -- ?סיײפָארט, ענייז ףיוא עביל טימ

 ןיא .זיירק-ןטסיזַאנמיג ןשיטסידנוב ַא וצ טלָאמעד רע טָאה טרעהעג .שיט

 -מיג רעקשטיגניי רעד טָאה ץנעגילעטניא רעד ןופ סולפּפָא םנופ טייצ רענעי

 ,טנעמַארעּפמעט ןייז טימ קורדנייא ןקידיירפ ַא רימ ףיוא טכַאמעג טסיזַאנ

 .טייקטסנרע ןוא ץנעגילעטניא ןייז טימ

 ןיא ,(ץייווש) ווענעשז ןיא ךיז רימ ןפערט ,1911 ,רעטעּפש רָאי 4 טימ

 זיא רע .81 שזוראק עד יר -- דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ לַאקָאל
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 עלַאיצָאס םיא ןריסערעטניא רקיע רעד ,ןרידוטש דנַאלסיױא ןייק ןעמוקעג
 ןופ קיריג טגנילש ,רעכיב רעביא טכענ ןוא געט הדמתהב טציז ,ןטפַאשנסיװ
 -ָאװער ענעדיישרַאפ יד ןופ עבַאגסיוא עדעי ,רושָארב עדעי וויכרַא ןשידנוב
 -- ֹוירַאּפ ןיק קעװַא רע טרָאפ יַאמ ןטשרע ןפיוא .,ןעײטרַאּפ ערענָאיצול
 -ַאנ .טַאירַאטעלָארּפ רעזירַאּפ ןופ עיצַארטסנָאמעדיַאמ רעד ףיוא ןייז ליוו
 עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ךיז רע טניפעג ךעלריט
 סױטשנעמַאזוצ ַא תעב ןגָאלשעצ לַאטורב ןוא טריטסערַא ךיוא טרעוו ןוא

 טָארד ,רעדנעלסיוא ןַא יוװ .ײצילָאּפ רעד ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד ןשיוװצ
 ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא ; ךיירקנַארפ ןופ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא םיא
 ,עמרוט ןופ טײרפַאב רע טרעוו ןסערָאשז

 עיצַאּפוקָא רעשטייד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 -ניא ןוא ןסיוו ליפ טימ ןַאמרעגניי רעדילָאס ַא ,עשרַאװ ןיא קירוצ רע זיא
 ןַא ןוא טייקיטעט רעשיטסיצילבוּפ וצ גנוגיינ רעקרַאטש ַא טימ ,ץנעגילעט

 רעד ןיא רעוט רענעעזעגנָא ןַא דלַאב רע טרעוו -- טסידנוב רעטגייצרעביא
 ןטַארעפער טימ סױרַא טערט רע  .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ
 -רעווינוא-סקלָאפ ןיא סעיצקעל טלַאה ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא עסיורג ףיוא

 רעטנוא) ןגַארפ סנבעל עשידנוב יד ןיא ןעלקיטרַא סעירעס טקורד ,טעטיס
 "טריוו ןוא ןגַארפ-גָאט עשיטילָאּפ ןגעו (םעדעמ .וו ןופ עיצקַאדער רעד
 סיוא ךיז ןענעכייצ ןטַארעפער ןוא ןעלקיטרַא ענייז .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאש

 עכעלטע .םינינע עטלדנַאהַאב יד ןיא טײקטנװַאהַאב ןוא טייקכעלטנירג טימ

 -סנבעל יד ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ לייט ַא ןעוו ,1917 ךשמב םישדח
 -נעצנָאק עשטייד ןיא טקישעגסױרַא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז ןגַארפ
 ןייק ןרָאפ טלָאװעג ןוא ןילרעב ןיא ןעוועג זיא םעדעמ) ןרעגַאל-עיצַארט
 ךעשזָא זיא -- (דנוב ןופ .ק .צ רעד ןפורעג םיא טָאה'ס ןיהואוו ,דנַאלסור
 רע .ןגַארפ סנבעל יד ןופ רָאטקַאדער רעקיצנייא ןוא רעשיטקַאפ רעד ןעוועג

 -נָאק רעלַאגעלמוא רעטשרע רעד ףיוא ןטַאגעלעד יד ןופ רענייא ךיוא זיא
 .שטייד רעד רעטנוא ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפ
 ןיא 1917 רעבמעצעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עיצַאּפֹוקֶא רעשיכיירטסע
 : .ןילבול

 .ןגַארפ עשיטערָאעט ןוא עלעוטקַא טלדנַאהַאב .רעביירש ןוא רענדער ַא

 זיא .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנוזעלרָאפ טלַאה

 ץלַא ןוא ,םיא ןופ טגנַאלרַאפ'מ סָאװ ,ץלַא גנוגעוװַאב רעד רַאפ ןוט וצ טיירג
 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא תובהלתה טימ

 רעװעשרַאװ ןיא טלייוועגסיוא רע טרעװ ןליוּפ םענענַאטשטנַא-יינ ןיא
 ,ןגַארפ עלַאנומָאק ןיא טנוװַאהַאב טוג .דנוב ןופ עטסיל רעד ףיוא טַאר-טָאטש
 ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןעגנוטערטסױרַא עפרַאש ענייז טימ סיוא ךיז רע טנכייצ
 ליפ) םיטַאבעלַאב:טָאטש עשיקעדנע יד .טפַאשטריו רעשיטָאטש רעד ןופ

 -סיוא שינעצירק-ןייצ טימ ןגעלפ (החּפשמ ןייז טנעקעג טוג ןבָאה ייז ןופ
 רעשיטימעסיטנַא ןוא רערענָאיצקַאער רעייז ףיוא סעקַאטַא ענייז ןרעה
 ןלױּפ ןופ טנעדנַָאּפסערָאק ךיוא רע זיא טייצ רענעי וצ .טײקשיטַאבעלַאב
 ןופ גנונימ עכעלטנפע יד טרימרָאפניא ןוא םסטרעוורַאפ רעקרָאי-וינ ןרַאפ
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 -ָארּפ עטלקיוװרַאפ ערעייז ןגעוו ןוא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו טלעװ רעד

 סנלױּפ ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא .,ןליוּפ םענענַאטשטנַאדיײנ ןיא ןעמעלב

 תעב ,הסיפת רעשיליוּפ ַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רע טָאה טײקיגנעהּפָאמוא

 -נוב רעד ןופ רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא יו טריטסערַא םיא טָאה'מ

 טכַאמ יד .עמיטוע-רעטייברַא ןסייהעג טָאה גנוטייצ יד) .גנוטייצ-גָאט רעשיד

 סָאד טָאה טסערַא ןטימ תוכייש ןיא ,1920 לירּפַא 28 םעד טלעטשענּפָא יז טָאה

 ןיא ןכעשזָא ןלעטשוצּפָא ןסָאלשַאב טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ םוידיזערּפ

 רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא שדוח ןיא ,ןַאמטַאר רעשיטָאטש סלַא טייקיטעט ןייז

 שירָאגעטַאק ןוא עיצַאלעּפרעטניא ןַא ןגָארטעגנײרַא רעטלַא רָאטקיװ טָאה

 -ַאב יד ךיוא יו ,טכער ןייז ןכעשזָא ןבעגוצקירוצ טַאר-טָאטש ןופ טרעדָאפעג

 ,(הסיפת ןיא ןסעזעג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ךילרע קירנעה ןופ גנואיירפ

 טעברַא-יובפיוא עזעידנַארג יד ןריפ סָאװ ,תוחוכ עטסעב יד ןופ רענייא

 עלַא ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא רע טמענ ,ןליוּפ םענענַאטשטנַא-יינ ןיא דנוב ןופ

 ,טַאר-ײטרַאּפ ןופ דילגטימ טרעװ ,ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק עשידנוב

 -מורַא טָאה רעכלעוו ,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ

 -בלַאה ,תוכאלמ:-ילעב עניילק ןוא סעקינּפולַאכ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןעמונעג

 ןרעײטשַאב וצ רעטשרע רעד .רעירַאטעלָארּפ עשיטקַאפ ןוא רעמענרעטנוא

 -רַאּפ רעד ןופ סעיצקַא-טלעג עלַא ןענעפע רע טגעלפ ,ןעמוס עסיורג טימ ךיז

 רעקיסיירד יד ןטימ ןיא ,ערעדנַא ןוא ָאשיצ ןופ ,גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןופ ,ייט

 רעװעשרַאװ רעד ןופ (דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ) רָאזָאד ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי

 -רַאפ םיסנרּפ ןוא סערָאזָאד עשידנוב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןוא הליהק

 ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןוא ןסערעטניא יד טקידייט

 טעמכ רע טָאה גנוטייצ סקלָאפ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא

 עכעלטּפַאשטריװ יד ןגעװ לקיטרַא ןַא ןבעגעג רעמוניגָאטײרפ ןדעי ןיא

 טײקטנװַאהַאב ליפ ןזיװעגסיױרַא ייברעד טָאה ןוא ,ןליױּפ ןופ ןעמעלבָארּפ

 יד ןופ ןוא הכולמ רעד ןופ ןטעשזדוב יד ןריזילַאנַא םייב שינעטנעק ןוא

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .טעטש ערעסערג
 רעשיליוּפ ַא ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא

 -סקלָאפ) .יווָאדול קיננעשזז -- עשרַאװ ןיא גנוטייצ-טנווֶא רעלַאקידַאר

 -שיטימעסיטנַא יד ןפמעקַאב וצ ליצ םעד טַאהעג טָאה עכלעוו ,(גנוטייצ

 -סקלָאפ עשיליוּפ עטיירב יד ריא ןופ ןעיצּפָא ןוא עסערּפ-ןסַאג עשיטסישַאפ

 עשיליוּפ ענעעזעגנָא טעברַאעגטימ ןטרָאד ןבָאה םיא טימ ןעמַאזוצ ,ןסַאמ

 ,ןטסילַאנרושז עשיטסילַאיצָאס

 ןעוו ,המחלמ- טלעװ רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ געט עכעלטע

 ןרעיױט יד וצ טרעטנעענרעד ןיוש ךיז ןבָאה סעיזיוויד-רעצנַאּפ סרעלטיה

 עטנערברַאפ ךרוד טרעדנַאוװעג ,עשרַאװ ןופ קעװַא רע זיא ,טָאטש-טּפױה רעד ןופ

 ןטרָאד ןופ ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג ,ךעלטעטש ןוא טעטש עטרידרַאבמָאב ןוא

 -וינ םוצ סעשעּפעד ןקיש ןעמונעג רע טָאה ענווָאק ןופ .ענווָאק ןיא קעווַא

 ןגעוו ,סעיטסעב-רעלטיה יד ןופ םישעמ-ליורג יד ןגעוו סטרעוורָאפ רעקרָאי

 עשעּפעד ַא בילוצ ..ג .ד .א עיצקַא-ףליה רעד ןגעוו ,םיטילּפ יד ןופ עגַאל רעד

 -סערַא רע זיא ענליוו ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא יד ןגעו סטרעוורָאפ םוצ
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 טלעטשעגוצ ןוא גנוריגער-אנאטעמס רעשיווטיל רעד ךרוד ןרָאװעג טריט

 רערעכיז ַא םיא רַאפ טײטַאב טָאה סָאד .ץענערג רעשטייד רעד וצ ןרָאװעג
 -וצ .ןעװעטַארוצסױרַא םיא ןעגנולעג זיא ימ סיורג טימ .,טיוט-רעריטרַאמ
 רעד) ןַאמרעטיג ןוא ןַאמלעקעב .רד טניָאשזד ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ ןעמַאז
 םיא טגנילעג ,(ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא רעטצעל

 דנַאל ןלַארטיײנ ַא ןופ עזיו ַא טימ ףיש רעלַארטיײנ ַא ףיוא ןרָאפוצסױרַא

 "םי ןשטייד ַא ךרוד ןטלַאהרַאפ ףיש יד טרעוװ םי ןשיטלַאב ןפיוא .(ןדעוװש)
 ;טײרפַאב טרעוװ ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא יװ ,ןַאמלעקעב .רד .לורטַאּפ
 -נָאק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןרעװ ,רעגריב עשיליוּפ יװ ,ןַאמרעטיג ןוא ךעשזָא
 ןלױּפ ןייק טקישעגסױרַא רעטעּפש ןוא דנַאלשטייד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצ
 ,רענלעז עשידיי ענעגנַאפעג טרָאּפסנַארט ַא טימ ןעמַאזוצ

 ואוז ,טָאטש טרובעג ןייז ןיא ,עשרַאװ ןייז ןיא קירוצ זיא ךעשזַא 'ח
 רעבָא לָאמ סָאד ןבעל ויטקַא ןוא שירעפעש ץנַאג ןייז ןסָאלפרַאפ זיא'ס

 ,דימת יװ .טסיירד רעיוהעגמוא ןוא ךעלדימרעדמוא זיא רע .ָאטעג ןיא ןיוש
 םעד טליײט רע .עיגרענע עכעלּפעשסיואמוא ןַא טלדורּפשעג םיא ןיא טָאה

 טימ ,םירבח-יײיטרַאּפ ענייז טימ ןעמַאזוצ זיא ;קלָאפ ןייז ןופ ןייּפ יד ןוא לרוג

 םענייאניא ,ןדנוברַאפ ןבעל ןקיטסייג ןייז טָאה רע עכלעוו טימ ,עלַא יד
 -- ןוא טַאהעג ןויטקעּפסרעּפ עקיטכיל ליפיוזַא ,טקיטייוװעג ןוא ןפַאשעג
 זנוא וצ ןעייגרעד טייצ וצ טייצ ןופ ...ןעגנונעפָאה ענעשַאלעגסיוא ליפיוזַא

 -- טייקיטעט ןייז ןגעו רעטרעװ עצרוק ענעסירעגּפָא דרערעטנוא םעד ןופ
 טלעוו יד סָאװ ,לגנַארעג ןשירעריטרַאמ ןקידרדסכ םניא רוגיפ עלַארטנעצ ַא

 .ףעזעג זיא טשינ ןעוו טָאה

 ,םישודק עּפורג רענעי ןופ רענייא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעריטרַאמ ַא
 -רעטנוא רעד ןופ םידעפ עלַא טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו
 ןופ תויח םענעשָאלעגסיוא םעד טמערַאװעג ןבָאה ,עיגעטַארטס רעשידרע
 םענעדישטנַא ןטצעל םוצ ייז טריזינַאגרָא ,עטלפייווצרַאפ ןוא עטקיניײּפרַאפ יד
 -- ןבעל ףיוא רעדייא טוט ףיוא רעקיטכיר -- טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק
 .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ

 ןשידרערעטנוא ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג ךעשזַא רבח זיא טייצ ַא
 -ַאלפ ןוא עקיגָאװ טכעלטנפערַאפ .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 רעכלעוו ןופ ,עסערּפ רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא עקימ

 ףיוא דנוב םעד ןטערטרַאפ .ןרָאטקַאדער עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא ןוא ָאטעג ןיא ןעגנוטַארַאב עשיאייטרַאּפ-ןשיװצ

 -עגסױרַא .ָאטעג םעד ץוחמ גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ

 ןופ רענייא .ןדיי יד ןעגנערבמוא ןגעוו תועידי ןגעו עמייהעג ךרוד טקיש

 לגנַארעג ןטלפייווצרַאפ-שיגַארט ןיא רעריפ ןוא רעזייוו-געוו עטסקיטכיוו יד

 ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד וצ טפַאשיירט ןייז .אנוש-יצַאנ ןשירעדרעמ ןטימ

 טסואויעג טשינ ןבָאה טייקיטומ עכעלנעזרעּפ ןוא טייקטסעפ-ןּפיצנירּפ ןייז

 | .ץענערג ןייק ןופ
 ךעשזָא טָאה ,דנַאטשרעדיװ םוצ רעקעוו ַא ןוא ןסיוועג ןופ רענָאמ ַא

24 



 רעװעשרַאװ ןופ ןעגנוניישרעד ענעדיישרַאפ יד ףיוא טריגַאער טפַאהבעל

 טכַאנ רעקיטולב רעד ךָאנ .הלשממייצַאנ רעכעלקערש רעד רעטנוא ָאטעג

 עטיירגעגוצ ַא טיול ,טָאה ָאּפַאטשעג יד ןעוו ,1942 לירּפַא 18 ןפיוא 17 ןופ

 ,(ןטסידנוב לָאצ ַא ייז ןשיווצ) ןדיי 48 ןסָאשרעד ךיילג ןוא טריטסערַא ,המישר

 ןיא קידלוש זַא ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג סענעיה ענעדיישרַאפ ןבָאה

 -רערעטנוא ןקורד טימ ךיז ןעמענרַאפ ייז לייוו ,ןטסילַאיצָאס יד ןענייז םעד
 לקיטרַא-טייל ַא ןיא טריגַאער םעד ףיוא טָאה ךעשזָא רבח .ןעגנוטייצ עשיד

 דנוב ןופ גנוטייצ רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקורדעגּפָא ןעוװעג זיא סָאװ

 ןעוועג זיא רעפטנע ןייז .(1942 לירּפַא 20 ,12 (237) רעמונ) רעקעוו רעד --

 4 ולא אז

 טּפַאשרעה רעקיטולב רעד רעטנוא טיירב ןוא טוג ןבעל סָאװ ,יד עלַא;

 -מוא רעד ןופ ךיז ןעיירפ סָאװ 'ךעלעדיי יד עלַא :םישזער סרעלטיה ןופ

 םעד ןופ טלַאטשעג ןיא ןעקנָאשעג זנוא טָאה ןעמ עכלעוו ,!טייקיגנעהּפָא !

 ןעשטּפעש ןוא ןעקשוש וצ ןביױהעגנָא ןבָאה עלַא ייז -- ,ָאטעג םענעטלָאשרַאפ

 םיוש רעקידורב רעד ,ייז .ןלייטרוארַאפ ןוא ןלײטרואַאב ,ןעמענ ןפורוצנָא

 רעד ,ןופ רענָאמ יד ןוא םיטפוש יד ןרָאװעג סָאד ןענייז ,טייצ רעזנוא ןופ

 יד ,'רעקיטילָאּפ" יד ָאטעג רעװעשרַאװ םעד .ןוטעגנָא ןבָאה'ס סָאװ ,הלווע

 ןיא טעטש ןופ המישר ַא טגנערב ךעשזָא 'ח יו םעד ךָאנ ?...ןטסילַאיצָאס

 -נוה טעדרָאמרעד ןיוש ןבָאה סיצַאנ יד ואוו ,דנַאל ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ
 ,טניה יד ןגייוש ָאזלַא ןלָאז; :רעטייו רע טגָאז ,ןדיי רעטנזיוט רעטרעד

 ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ,יד ןופ םירבק יד רעביא ןליב וצ ךיז ןגעוורעד סָאװ

 ןכעוװשרַאפ טשינ ייז ןלָאז .עשרַאוװ ןיא טכַאנ-גָאטײרּפ רעקיטולב רעד תעב

 יד ןבָאה סָאד זַא ,ןדיירנייא ןוואורּפ טשינ ייז ןלָאז .םישודק יד ןופ ור יד

 -רַאװ ןיא גָאטיײרפ ןופ טכַאנ יד .קילגמוא םעד טכַאזרוארַאפ ןטסילַאיצָאס

 יד ןופ טייק רעסיורג רעד ןיא עלעגניר ןיילק ןייא זיולב זיא ָאטעג רעוועש

 ,טוג ץנַאג ןסייוו רימ ,ָאי ,ןדיי יד רעביא ןרעלטיה ןופ ןדרָאמ עשילַאיטסעב

 סרעלטיה רעטנוא סיוא ןּפַאצ סָאװ ,רעגיוז-טולב יד ,סעקווַאיּפ עשידיי יד זַא

 עקַאט ןטלָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ תוחוכ לסיב טשער סָאד ןעלגילפ

 סע זַא ,םלוע-תיב .ןייא ןלעטשרָאפ ךיז טימ לָאז ָאטעג רעד זַא ,טלָאװעג

 רעייז ןיא ןרעטש טשינ ייז לָאז סָאװ ,טייקליטש עטיוט ַא ןשרעה ָאד לָאז

 סָאד .ןעגנולעג טשינ ייז טעװ סָאד רעבָא .סענעיה ןוא ןלַאקַאש ןופ טעברַא

 עשיטסירעלטיה ערעייז טשינ ןוא ייז טשינ -- ןכיירגרעד טשינ ייז ןלעוו

 ןסַאמ עשידיי יד ייב ןבָאה םינילת עשיטסירעלטיה יד; ..,?םיסּפורטוּפַא

 םוצ ןליוו רעזנוא ,טייהיירפ וצ גנַארד רעזנוא רעבָא ,ןעמונעגוצ ןיוש ץלַא

 ."ןביורוצ טשינ ייז ןענעק ףמַאק

 רעשיגַארט רעד ןָא ךיז טביוה רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא טימ לכה-ךס
 ךיוא .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד וצ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ גנַאג
 גנוטייצ רעלעיצעּפס רעד ןיא .טרָאװ ןסייה ןייז טימ ךעשזָא טמוק טלָאמעד
 טפור ןוא ןעגנערבמוא םוצ ייז טריפ'מ זַא ,ןדיי יד רע טנרָאװ ךַאו רעד ףיוא
 ,דנַאטשרעדיװ ןטלפייווצרַאפ םוצ ייז

99 



 תוחילש ןיא ,ךעשזָא רבח טָאה ,םעלַא ץָארט טסיירד  ןוא קיטסול-ףמַאק

 א טכַאמעג 1943 ןיא ,דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ

 געו ןפיוא ייברעד זיא ןוא דנַאלסיוא ןייק ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא וואורּפ

 .עשרַאװ ןייק טגנערבעג םיא טָאה'מ .ןרָאװעג טריטסערַא (יײמָאלָאק ןיא)

 ןייק ןבָאה לגענדָאּפַאטשעג יד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא םיא ןעגנואימַאב עלַא

 -יוא ןיא .זיא רע רעוו טסואוועג טָאה ָאּפַאטשעג יד .טַאהעג טשינ הלועּפ

 -סנבעל םעד ,רבח ןוװַארב ןוא ןעיירט םעד טעדרָאמרעד יז טָאה 1943 טסוג

 .ךעשזָא יצירואמ ןלופ

 טיר

 .טריגַאדער טָאה ךעשזָא .מ סָאוװ ,ןעגנוטויצ עשידהערעטנוא יד ןופ ענויא
 .1049 ולוו 8 םעד סיורַא זיא רעמונ רעד

 ,עשרַאװ ןיא טייז רעשירַא רעד ףיוא טבעלעג טָאה סָאװ ,יורפ ןייז

 .ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךיוא טיוט ןשירעריטרַאמ ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא זיא

 דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןסיורג םעד זיב ןטלַאהעגסיױא טָאה רעטכָאט עגניי יד

 ךיוא טָאה רעטָאפ רעד) הדיחי:תב ענעגיוצרעד-טוג יד .1944 רָאי ןיא

 -עג ןעװעג טייקטסיירד ןיא זיא (גנואיצרעד רעשידיי ריא ןגעוו טגרָאזעג

 יד ןיא ןירעלדניברַאפ סלַא ןעמונעגלײטנַא ויטקַא טָאה יז ,ןטַאט ןיא ןטָאר

 ןעמוקעגרָאפ טייצ םישדח ייווצ ךשמב ןענייז סָאװ ,ןפמַאק-ןסַאג רעוװעשרַאוו

 ענעסירעצ ןיא ,עטרעצעגסיוא ןַא ןפָארטעג יז ןבָאה םירבח .1944 רעמוז ףוס

 ןריולרַאפ ריא ןופ זיא טלָאמעד .טסייג ןשירעפמעק טימ לופ רעבָא ,רעדיילק

 ,.רוּפש רעדעי ןרָאװעג

 טָאה ,טלעװ רעדמערפ קיטסייג ןוא רעטַאז לעירעטַאמ ַא ןופ ןעמוקעג

 ןפמַאק ןוא ןעגנובערטש יד טימ ןטּפָאהַאב גנע ױזַא ךיז ךעשזָא יצירואמ רבח
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 ןיא טבעװעגנײרַא טסעפ ױזַא ךיז ,ןסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא עשידיי יד ןופ
 זַא ,געו םענעבילקעגסיוא ןייז ףיוא ןעגנַאגעג רעכיז ױזַא ,דנוב ןופ בעוועג

 .םעד ןופ ןטלַאהּפָא טנעקעג טשינ םיא ןבָאה הנכס םוש ןייק ןוא חוכ םוש ןייק

 ,טיוט-רעריטרַאמ ןייז וצ ןעגנַאגרעד רע זיא ױזַא ןוא

 ןַאמלוש רָאטקיװ

0 

 טרעביז ןושרג

 ,עשרַאװ ןיא 1888 רעבמעצעד 1 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא טרעביז רבח

 ,ןטלעטשעגנָא-סלדנַאה םענעדײשַאב ַא ןופ החּפשמ רעד ןיא

 עניו עלַא ןעגנערטשנָא טגעלפ ,טנעגילעטניא:בלַאה ַא ,רעטָאפ ןייז

 -ליב רעדניק ענייז ןבעג וצ ידכ ,תוחוכ

 ןעוועג טשינ זיא ןײלַא רע סָאװ ,גנוד

 ןעוועג זיא רעטומ יד .,ןגירק וצ חוכב

 ,ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא קנַארק רעווש

 טָאה הריד רעמערָא רעניילק רעד ןיא
 -נעטש ןופ רעפסָאמטַא ןַא טשרעהעג

 -וא ןרעווש ןוא טײקטגרָאזַאב רעקיד

 טָאה החּפשמ רעד ןיא רענייק .טעמ

 טעוװועטנובעג טשינ קרַאטש ױזַא ךיז

 יו ,רעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד ןגעק

 -ידעבעל ,רעלופטנעמַארעּפמעט רעד
  צקידנענערב עסיורג טימ לרוחב רעק
 -טנגוי ןשיוװצ סנַאנָאסיד רעד .ןגיוא

 -קריוו רערעטצניפ ןוא ןעמיורט עכעל
 ןיא טצנַאלפעגנירַא טָאה טייקכעל
 ,, .4 8 יי 4 : 8 וצמוא ןופ ןעמיוז יד המשנ סנושרג

 עלַא טברַאֿפַאב ןבָאה ד ןליפעג עקיזָאד יד ןוא ,טנוב ןופ ,ורמוא ןופ ,טייקנדירפ

 ,ןרָאי ענייז

 ףרַאד רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןושרג טָאה עיזַאנמיג ןופ רעליש ַא יװ ןיוש

 ןופ ןפיול וצ ,סעיצקעל ןבעג ֹוצ ןביוהעגנָא טָאה רע .קידנעטשטסבלעז ןרעוו

 עטרעכעלעגכרוד ןוא לטנַאמ ןצרוק וצ ןייז ןיא ןטייווצ םוצ טָאטש קע ןייא

 קידנכוז ,גָאט וצ גָאט ןופ המשנ ןייז ןיא ןסקַאװעג זיא טסעטָארּפ רעד .,ךיש

 רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,ןענופעג סע טָאה רוחב רעד :געוװסיוא ןַא

 ,זיירק-רעליש ןלַאגעלמוא ןַא ןופ דילגטימ

 -עברַא רעשידיי רעד וצ וצ רע טייטש 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ |

 ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןרָאי יד ןיא ,גנוגעווַאב-רעט

 ,רָארעט ןשיאייצילָאּפ ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא טבעלעג רעוט:ײטרַאּפ יד ןבָאה
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 ןעמוקעגרָאפ ןענייז דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי-10 םעד ןופ גנורעייפ רעד ךָאנ

 ףלעווצ .,טריניאור ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד ,ןטסערַא עסיורג

 -- שרעה ןַאמביל ןוא רעיימ דוד ,טרעביז ןושרג ייז ןשיוװצ --- ןטסידנוב

 ןחנ ןופ ףליה רעד טימ טלעטשעג ךיז ןוא וויטקעלָאק םעיינ ַא ןפַאשעג ןבָאה

 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ גנודניברַאפ ןיא

 ןוא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןיא ןעוועג טרעביז זיא וויטקַא סרעדנוזַאב

 -ָאטַאלימיסַא .ןייארַאפ-ימָאק םענעפורעג-ױזַא םעד ןיא ,עטלעטשעגנָא-ָארויב

 עטכעלרעגריברַאפ ךיוא יװ ,.ס .ּפ .ּפ ןוא .ל .ּפ .ק ,ד .ס ןופ ןטנעמעלע עשיר

 -ימיסַא םעד טפמעקַאב טָאה דנוב רעד .העד יד טַאהעג ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא

 .רענדער-טּפיוה עשידנוב יד ןופ ןעוועג זיא טרעביז ןוא טסייג ןשירָאטַאל

 יד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טרעטסײגַאב םיא טָאה סרעדנוזַאב .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ

 רע ןוא רעטַאעט ןשירעלטסניק ןשידיי ַא ןפַאש ןגעוו ץרּפ .ל .י ןופ ןַאלּפ רעד
 יי .ךַאז רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא

 .ךַארּפש עשיליוּפ יד ייס ,עשידיי יד ייס טשרעהַאב טוג טָאה טרעביז

 ןוא עלַאגעלמוא ףיוא רענדער עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע

 ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא 1912 רָאי ןיא ןעוו .ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעל-בלַאה

 ןפיוא ןטערטסױרַא טפרַאדעג טרעּביז טָאה ,רעסָארג ווַאלסינָארב רעגניי רעד !

 טשינ רעבָא סע טָאה ײצילָאּפ יד -- ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םלוע-תיב

 םעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עדער עטגָאזעגסױרַא טשינ יד .טזָאלרעד

 .ץרעמש ןקידנענערב ,ןפיט טימ טמעטָאעג טָאה ,טייצ יד ןַאגרָא ןשידנוב

 ַא ןגעוו ןגרָאז טפרַאדעג טרעביז ןושרג טָאה ןרָאי עגניי יד ןיא ךָאנ

 ןרָאװעג זיא רע .ַאינעלָא לרעטכָאט ןוא רתסא יורפ ןייז --- החּפשמ רעניילק

 רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג סיקסנירק ןיא שילוּפ ןופ רערעל ַא

 טָאה סָאד .ןינָאק טָאטש-ץניװָארּפ רעד ןיא -- טייצ רעצרוק ַא רַאפ --

 רעד ןופ ךירטש רעשיפיצעּפס רעד .טײקיטעטיײײטרַאּפ ןייז טרעטשעג טשינ

 סרעדנוזַאב ןרעוװו טגעלפ רע זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא טייקיטעט רעקיזָאד

 עשיטילָאּפ ןופ ,ןרַאפעג עסיורג ןופ ,ןסיזירק ןופ ןטנעמָאמ יד ןיא וויטקַא

 ,סמערוטש

 עשטייד יד ךיז טימ טכַארבעג טָאה גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןעוו

 ןטיבעג עלַא ףיוא עיגרענע עטלּפָאט ןזיװעגסױרַא טרעביז טָאה ,עיצַאּפוקָא

 ,ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןרַאפ ןביירש טגעלפ רע ,ןבעל-יײטרַאּפ ןופ

 ףיוא ןטערטסױרַא ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשילױוּפ יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןייטש

 טקילײטַאב ךיז ךיוא ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עשיאייטרַאּפ-ןשיװצ ןוא עשידנוב

 טריטסערַא ןשטייד יד ןבָאה 1917 ןיא .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא

 יז ןשיווצ -- דנוב ןופ רעוט עּפורג ַא רעגַאל-ןעגנַאפעג ַא ןיא טקישעג ןוא

 םיא :ןסעזעג טשינ רעגַאל ןיא רעבָא רע זיא גנַאל .טרעביז ןעוועג ךיוא זיא

 טעברַאעג טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןפילטנַא וצ ןטרָאד ןופ ןעגנולעג זיא

 ,ןלױּפ ןייק ךיז ןרעקמוא ןייז זיב

 רעשילױוּפ רעד טָאה טעברַא רעלַאגעל רעטיירב ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא

 "ייז טייקיטעט ןופ ןעמרָאפ עיינ .ײטרַאּפ-ןסַאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז דנוב
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 -רַאװ ןיא ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועג זיא טרעביז .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענ

 ןעצ ןופ ךשמ ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג זיא ןוא טַאר-טָאטש רעוועש

 -טָאטש ןופ דילגטימ:םוידיזערּפ ןוא רַאטערקעס ןעוועג רע זיא טייצ ַא .רָאי

 -עג טָאה רע ואוו ,עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע .טַאר

 ןיא רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .ןטכירַאב-םייס ןוא ןעלקיטרַא ןבירש

 -רעטעברַא ןַא רַאפ עיצקַא ןַא עקירעמַא ןיא טריפעג ײטרַאּפ רעד ןופ תוחילש

 םיא רַאפ זיא רעכלעוו ,םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עשרַאװ ןיא זיוה

 ,טניירפ רעטנָאנ ןוא רערעל ַא ןעוועג
 -ניא טשינ רעבָא םיא טגעלפ טעברַא עקידעכָאװ עשיטַאמעטסיס יד

 עשידנוב עסיורג ןעוועג ןענייז ןטנעמָאמ עטסעב ענייז .,ןקידירּפַאב ןצנַאג

 שארב ןרישרַאמ יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא טגעלפ רע ןעוו ןוא ,סעיצַארטסנָאמעד

 סעדנַאב ןעלמַאז ךיז ןגעלפ'ס ןעוו .ןסַאג עשיליוּפ יד וצ גוצ ןשידנוב םעד ןופ

 רעשירעפמעק טימ לופ טליפעג ךיז רע טָאה ,סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא

 -עגנָא רע טָאה דיירפ טימ .עיכיטס ןייז ןיא טליפעג ךיז טָאה ןוא עיגרענע

 רעװעשרַאװ ןיא שידיי רַאפ עיצַארטסנַאמעד ַא ןכַאמ וצ עבַאגפיוא יד ןעמונ

 -טָאטש ןטלייוועג-יינ ןופ ןעגנוציז עטשרע יד ןופ רענייא ףיוא .טַאר-טָאטש

 "נָא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ עדער עטשרע יד רע טָאה (1927) טַאר

 -עסיטנַא יד ןשיװצ םערוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,שידיי ןיא ןביוהעג

 ,רענעמטַאר עשיטימ

 ערעדנַא ןיא רעטעברַאטימ סלַא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא ןרָאי ייר ַא

 -קעריד ןעװעג רע זיא 1920 ןיא :סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג-שידיי

 יד ןיא ,ןלױּפ ןיא טניָאשזד ןופ גנולײטּפָא רעשיטסיטַאטס רעד ןופ רָאט

 ןיא םוירָאטקעריד סָאיַאה ןופ דילגטימ ַא ןעועג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא ,טרָא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא זיא רע .עּפָאריײא

 ,עקירעמַא ןיא טגנערברַאפ טייצ ַא רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד

 .טנעצ ןיא .טיירב ןוא גנעל יד רעביא ןליוּפ ןטסָאמעגסיוא טָאה רע

 -טכַארּפ ַא .סעדער ןוא ןטַארעּפער טימ ןטערטעגסױרַא רע זיא טעטש רעקיל

 יײס טרעהעג ןרעג םיא ןבָאה ,ןכַארּפש עדייב ןיא רענדער-ןסַאמ רעלופ

 אפוג רענדער רעד יװ טליפעג טָאה'מ .רעטעברַא עשיליוּפ ייס ,עשידיי

 -ןסייב ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז רערעהוצ יד ןוא טלגילפַאב טרעוו

 -טימ ַא ןעועג רע זיא גנַאל ןרָאי ,םזַאיזוטנע ןוא ןביולג ,קיטירק רעקיד

 ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילג

 טזָאלעג טשינ םיא טָאה סָאװ ,ורמוא ןַא טבעלעג רעבָא טָאה םיא ןיא

 -עג בילוצ טלעװ רעד רעביא ןרעדנַאװ טגעלפ רע .טרָא ןַא ףיוא ןציזנייא

 ךרוד ןגָארטעג םיא טָאה ורמוא ןייז .ןקעווצ עכעלנעזרעּפ ןוא עכעלטּפַאשלעז

 .עקירפַא םורד ןטיוו ןיא טכַארבעג םיא טָאה ןוא םימי ןוא רעדנעל

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ תוחילש ןיא ןרָאפעג ןיהַא רע זיא 1929 רעמוז

 .(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש

 ןגעו תועידי יד טגלָאפעגכָאנ שינרעטיצ-ץרַאה טימ רע טָאה ןטרָאד

 וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעמַאזיורג רעד ןוא גירק םעד

 רע טָאה ןטרָאד .ףמַאק ןשידרערעטנוא םעד טריפעג ןבָאה סָאװ ,םירבח יד
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 ןייק טריפעגסיורַא ןרָאװעג זיא יורפ ןייז זַא ,העידי עשיגַארט יד ןעמוקַאב

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,ןוז רעד ןוא עקנילבערט
 .קַאיווַאּפ עמרוט רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,גנוגעווַאב

 ןיא ןבירשעג :קיטעט ןייז וצ טימַאב ךיז רע טָאה עקירּפַא-םורד ןיא
 -עגפיוא ,שילגנע ןוא שידיי ןיא ןטַארעּפער ןטלַאהעג ,עסערּפ רעקיטרָא רעד
 ,טרפב ןדיי טימ ןוא ללכב עּפָאריײא ןטייוו ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ טרעלק
 סיטויּפעד ווָא דראָאב רעשידיי רענַאקירּפַא-םורד רעד טָאה 1945 ץרעמ ןיא
 ויטקַא ןגעו ןדיי יד ֹוצ ףורפיוא ןַא ןביירשוצנָא ןטרעביז טגָארטּפױאַאב
 ןדיי עטגנערבעגמוא יד ךָאנ גָאט-רעיורט ןטרימַאלקָארּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב

 ןופ ןוא טרעביז רעקילָאמַא רעד טצילבעגפיוא רעדיוו טָאה לָאמ ןטצעל םוצ

 ,רעצ ןטקיטייװעצ ןופ רעטרעוװו זיולב טשינ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןעּפ ןייז
 ןייז ךָאנ טפַאשקנעב רעדנעילג ןופ ןוא -- ןביולג ןוא ץלָאטש ןופ ךיוא רָאנ

 טשינ זנוא לָאז טײצרָאי ןסיורג םעד ןיא, :ןטרָאד ןענעייל רימ .,עשרַאװ
 ןייז וצ טכער סָאד ןבָאה ,ןדיי ,רימ ,ןיילַא רעיורט ןופ ליפעג סָאד ןשרעהַאב

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא םישודק ןוא רעריטרַאמ ערעזנוא טימ ץלָאטש ךיוא
 רעוועג ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןָאילימ םעד טימ ץלָאטש ןייז ךיוא ןגעמ רימ

 עטריאילַא יד ןופ ןעײמרַא עשידלעה יד טימ ןעמַאזוצ ןוא טנַאה רעד ןיא
 ןוא םזישַאפ ןופ ,םזיצַאנ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק םויה-דע ייז ןפמעק רעקלעפ

 רעזנוא רעבָא; .."םזיטימעסיטנַא ןשירעדרעמ םעד -- אצויילעוּפ רעייז ןופ
 םירובג יד וצ טרעהעג דובכה-תארי רעטסערג רעזנוא ,ץרא-ךרד רעטסּפיט
 ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא רעקילטנעצ ןיא ןוא עשרַאװ ןופ םישודק ןוא
 ןָאפ יד ןביוהעגפיוא עּפָאריײא ןיא עטשרע יד ןבָאה ייז .םייה רעטלַא רעד ןיא
 זיא עשרַאװ .רעקנעה-יצַאנ יד ןגעק דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב ןליוויצ ַא ןופ
 רעד ןופ לָאבמיס ַא ,םוטנדלעה ןשידיי ןופ לָאּבמיס רעקיבייא ןַא ןרָאװעג
 ןופ גָאט םעד ןיא ךיוא רימָאל, ..."המשנ רעשידיי רעסיורג ןוא רעקיבייא
 עכלעוו ,עטכישעג עקירָאיטנזױט רעזנוא ךיז ןענָאמרעד טיײצרָאי ןסיורג
 ןופ טייצ ַא טמוק עפָארטסַאטַאק רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ךָאנ :ןזיוװַאב טָאה
 ןיא ןעניפעג קלָאפ עשידיי סָאד טעװ לָאמ סָאד ךיוא .יובפיוארעדיוו ןשידיי
 -עג ןדיי ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא ןבעל יינ ַא ןעיוב וצ ידכ ,תוחוכ גונעג ךיז
 ,?ךיז ןעניפ

 טָאה 1943 ןיא .רעצ ןֹופ ןרָאװעג ןסירעצ טושּפ זיא ץרַאה סטרעביז
 געוו ןפיוא ןרָאפעגיײברַאפ זיא סָאװ ,רעלָא ןָאעל רבח טימ טנגעגַאב ךיז רע
 טלײטעגטימ ןוא טנייועצ טושּפ ךיז טָאה רע .,דנַאלגנע ןייק דנַאלסור ןופ

 םירבח עטנעָאנ ענייז --- רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה זַא ,רעלָא רבח םעד
 -רַאו ןיא טעברַאעגנעמַאזוצ ןרָאי ליפ ױזַא טָאה רע ןעמעוו טימ ,טניירפ ןוא
 -- גנוטייצ סקלָאפ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש רעוועש
 -יז .םישזער-ןילַאטס םעד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד שירעטעררַאפ ןענייז
 . רעלָא רבח םעד ןבעגעגרעביא טָאה רע .רעצ ןופ ןסירעצ ןעוועג זיא טרעב
 ןייג טפלעה ַא לָאז ,םיא ךָאנ ןביילב טעוו'ס סָאװ ,םעד ןופ זַא ,האווצ ַא
 יד זיולב זיא ןבעל ןבילבעג) דנוב ןרַאפ טפלעה ַא ןוא רעדניק ענייז רַאפ

 יי יי .(רעטכָאט
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 7 ןבעל וצ ןליוװ ןייז ןגעק ןעמוקעגסיוא זיא םיא ואוו ,דנַאל ןטייוו ןיא
 טרעטנומעג קידנעטש ןטסידנוב עקיטרָאד לָאצ עניילק יד רע טָאה ,טייצ רָאי
 דימת רֶע טָאה ןעגנולדנַאה ענייז עלַא ייב .דנוב ןרַאפ ןוט וצ ןסיוטשעג ןוא
 ,סעיצידַארט עשידנוב יד טימ ךורּפשרעדיװ ןיא טשינ ןענייז ייז יצ טכַארטעג
 טרעביז טָאה ,רבק סרעסָארג ייב עדער ענעטלַאהעג טשינ ,עטנָאמרעד ןיוש יד
 ןטערטנײרַא טעװ סָאװ ,רעגנעהנָא םעיינ ןדעיקא : רעטרעוו יד טימ טקידנערַאפ
 ןסיורג םעד ןופ קלח ַא השוריב ןבעגרעביא רימ ןלעוװ ,ןעייר ערעזנוא ןיא
 םיקלח ןגָארטעג עגר רעטצעל רעד זיב אפוג ךיז ןיא טָאה טרעביז ,,,"טסייג

 ןבָאה דנוב ןופ גנוגעװַאב יד ןוא רעריפ יד סָאװ ,השורי רעסיורג רעד ןופ

 ,..ןסיוועג ןופ עגַארפ ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא םזידנוב ,טזָאלעגרעביא

 טָאה'מ .ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ רע זיא ןַאב רעד טימ קידנרָאפ
 טָאה רע .גרובסענַאהָאי ןופ ליימ 600 ,רַאַאעד לטעטש ןיא ןעמונעגּפָארַא םיא
 ,רעטעּפש גָאט ַא טימ .גנודניצנָא ןגנול ַא ןוא ץרוטש-טולב ַא ןעמוקַאב
 עטצעל יד .לָאטיּפש ןקיטרָא ןיא ןברָאטשעג רע זיא ,1946 טסוגיוא 6 םעד

 . רבח םענעמוקעג םוצ טגָאזעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טיוט ןרַאפ רעטרעוו
 ,רעטכָאט רעטעװעטַארעג ןייז ןוא דנוב ןגעוו ןעוועג זיא ,ץישפיל

 טגנערבעג םיא טָאה'מ .טרעביז ןושרג ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה ױזַא
 ךילרע-ווַאנבוד עיפָאס ,גרובסענַאהָאי ןיא הרובק וצ

 גָאלק רעזָאל

 ןיא דנַאטשפיוא ןתעב ןעמוקעגמוא -- ענליוו ןיא 1887 ץרעמ ןריובעג

 ,1943 יַאמ 10 םורַא ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 ,טסינישַאמ ַא ,רעטעברַא-רעקורד ַא ןעועג זיא לרעב רעטָאפ רעד

 ַא ןיא טנרעלעג רעטעּפש .רדח ןיא ןייג ןביוהעגנָא עקזָאל טָאה רָאי 6 וצ

 ןיא לגניי-ןרעל ַא יו ,ןירַא רע זיא לוש-סקלָאפ יד ןקידנע ןכָאנ ,לוש-טקלָאפ

 טנעקעג טשינ טָאה עקזָאל רעניילק רעד .ץעשזרָאװד ןופ עיפַארגָאטיל רעד

 רע טָאה .לגניי-ןרעל ַא ןופ עגַאל עקידנקירעדינרעד ,ערעווש יד ןגָארטרַאפ

 טלָאװעג טלָאמעד םיא טָאה רעטָאפ רעד .קעװַא זיא ןוא טעוועטנובעצ ךיז

 םעד ידכ ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,יירעקורד סעשטיווָאמולב ןיא ןעמענניײרַא

 ףיוא ןפָארטעגנָא רעבָא טָאה סָאד .ְךַאפ ןגייא ןייז השוריב ןבעגרעביא ןוז

 טלָאװעג טשינ טָאה'מ לייוו ,רעטעברַא ערעדנַא יד ןופ דנַאטשרעדיוװ ןקרַאטש ַא

 יד ןדישטנַא טקילפנַאק םעד טָאה ףוס-לכ-ףוס .,ךעלגניי-ןרעל עיינ ןזָאלוצ

 רעזול .רעטָאפ ןטרַאּפשעגניא םעד תבוטל טנקסּפעג טָאה סָאװ ,?עקדָאכס;

 ,רָאה ּפָאק ןטלזיירקעג ַא טימ רעצרַאװש ַא -- רָאי 12 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא

 -ףליהעג רעד טקיטפעשַאב ןעװעג זיא יירעקורד רעקיזָאד רעד ןיא

 ויטקַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,וָאסירָאב לרעב רעדָא ,רעקעג לרעב טסינישַאמ

 םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה לרעב .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא
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 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טריפעגניירַא םיא רעטעּפש ןוא לגניי-ןרעל
 ; אפוג ןעלרעב ןופ רעטרעוו יד טיול ,ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו טָא .גנוגעוו

 ןביוהנָא ןַאד ללכב טגעלפ ןעמ יװ ,ןרעזָאל טימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא;

 עקרעזָאל .עקרושָארב ַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא :ךעלגניי-רעטעברַא טימ
 ,קירוצ סע רימ קידנבעגּפָא ןוא געט עכעלטע ןיא טנעיילעגרעביא סע טָאה

 ךיא .ךָאנ ןטעבעג -- ןוא ,ןבירשעגנָא ןייש זיא סָאד :קידתומימת טרעלקרעד
 ךיא רעטעּפש ןוא רוטַארעטיל רעקיטױנ רעד טימ טגרָאזַאב םיא בָאה
 -ָאל .עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טנרעלעג טָאה'מ ואוו ,לזַיײרק ַא ןיא ןבעגעגניײרַא
 זיא רע .טעברַא עשידנוב יד טריפעג ןוא טסידנוב ַא ןרָאװעג זיא עקרעז
 ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה רע ,רעביילקרעביא ןייק ןעוועג טשינ
 -ַאריּפסנָאק ןַאד טָאה סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַארד םעד ןפלָאהעג טָאה רע .קיטיונ
 ,טגעלפ הסנכה יד .תוריד ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ טריפעגפיוא וויט

 -ָאקעד טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ ןייז ,ךיז טייטשרַאפ
 -עלַאב רעד זַא ;יירעקורד רעד ןופ ריּפַאּפ טכַארבעג עקרעזָאל טָאה ,סעיצַאר

 ,טנייװעגרעדנַאנַאפ ןוא טמעשרַאפ ךיז לגניי סָאד טָאה ,טּפַאכעג םיא טָאה סָאב
 ,ןעגנַאגַאב טשינ דניז ןייק זיא רע זַא ,טרעלקעגפיוא ,טקיאורַאב םיא בָאה ךיא
 טימ טָאה רע תמחמ ,טַאט ערענָאיצולָאװער ַא ןעוועג זיא סָאד ,טרעקרַאפ
 .(גָאלק רעזָאל רָאי 50) *עיצולָאװער רעד טנידעג ריא

 ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא רעזָאל רעגניי רעד זיא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 -עג ַא ןלעטשנייא ןפלָאהעג ןעלרעב טָאה רע ,טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד

 טפירש ןגָארטעגסױרַא ךיוא טָאה רֶע .סעצווָארקסיא יד רַאפ יירעקורד עמייה

 יד טצעזעג טָאה'מ ואוו ,יירעקורד רעמייהעג רעד רַאפ ץַאלּפ-סטעברַא ןייז ןופ

 זיא יירעקורד יד ןעו .עממיטש רעטיײברַא איד גנוטייצ עלַאגעלמוא עשידנוב

 -רעקורד עלַא ןפורעגנעמַאזוצ עירעמרַאדנַאשז יד טָאה ,ןרָאװעג טקעדעגפיוא

 -עג טָאה שטיוָאמולב .טפירש יד ןענעקרעד ייז ןסייהעג ןוא םיטַאבעלַאב

 ףיוא ןלַאפעג זיא דשח רעד .יירעקורד ןייז ןופ טמַאטש טפירש יד זַא ,טגָאז

 ,טריטסערַא ןדייב ייז טָאה'מ ןוא עקרעזָאל ןוא לרעב -- ןטסידנוב ייווצ יד

 -רעזָאל ןקירָאירעדנימ םעד ןוא ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה רעטעברַא ןרעטלע םעד

 ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה עק

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ייס --- רעוט ַא ןעוועג ןיוש רעזָאל זיא 1905 ברע

 -ָאוער ןקורד סָאד ןריזינַאגרָא םייב ייס ,רעטעברַא-רעקורד יד ןופ סעיצקַא

 ,סעזרעב-רעטעברַא יד ףיוא רדסכ םיא טעז'מ .סעיצַאמַאלקָארּפ ערענָאיצול

 ,טנַאה ןיא ךוב ַא טימ ןוא לדמעה טיור ַא ןיא רוחב רעצרַאװש ,רעכיוה ַא

 -ָאל ןיוש ןעמ ןעק ןעיירעקורד רענליוו עלַא ןיא .רעלוּפָאּפ ךיג רע טרעוו

 סעיפַארגָאטיל ,ןעיירעקורד יד ןופ סָאבעלַאב ַא טימ ךוסכס ַא ואוו .ןעקרעז

 .ןָאט וצ סָאװ רע טָאה ,ןעיירעדניבנייא ןוא

 ןיא ןסעזעג רעוט רערענָאיצולָאװער רעגניי רעד זיא 1905 רַאפ ךָאנ

 הסיפת ןופ ןעמוקסורַא ןכָאנ ,יירעקורד ַא ןיא קיירטש ַא ןריפנָא רַאפ עמרוט |

 ןפַארגָאטיל יד ןופ *עקדָאכס/ יד ןריפ וצ עיצַאזינַאגרָא יד רעביא םיא טיג

 -רַאפ ייב ןרָאװעג טצעזעגנייא רע זיא לָאמ עכעלטע .ןטסינישַאמ-ךַאלּפ ןוא
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 -עגסױרַא ויטַארטסינימדַא 1904 ןיא םיא ןעמ טָאה ףוסל .סעיצקַא ענעדייש

 .ענליוו ןופ טקיש

 רע .טָאטש:םייה ןייז ןיא רעדיוו רֶע זיא 1905 רָאי ןרענָאיצולָאװער ןיא
 -ףמַאק עשידנוב) .ָא .ב ןיא ויטקַא רעייז טרעוו ןוא ןיירַא טלָאמעד טערט

 ,(גנולײטּפָא

 עלַאגעלמוא ןקודד םייב ןטסנידרַאפ ענייז ןעוועג ןענייז סיורג סרעדנוזַאב

 עמייהעג ןלעטשנייא םייב עיגרענע ליפ וצ טרטּפ ןעמ זַא ,טכַארט רע .ןפורפיוא

 ןצונסיוא רעכיילג טשינ ןעד זיא .טקעדעגפיוא יוװ ייס ןרעו סָאװ ,ןעיירעקורד

 ןקורד סָאד טריזינַאגרָא רע .ןָאטעג ןוא טכַארטעג ? ןעיירעקורד עלַאגעל יד

 רעד ןטימ ןיא זיא לָאמ ןייא .יירעקורד רעשיסור סמָאר ןיא סעיצַאמַאלקָארּפ

 ןטלַאהעג ןוא ?טריטסערַא; םיא טָאה רעזָאל .רָאטקעּפסניא רעד ןיירַא טעברַא

 יירעקורד יד םעד בילוצ טָאה טכַאמ יד .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא טעברַא יד זיב

 ףיוא יירעקורד סרעברַאג ןעמונרַאפ רע טָאה עּפורג ַא ןופ שארב .טעמתחרַאפ

 סָאװ ,סעיָאװָאדָארָאג ייווצ .ןדנובעג ןעמ טָאה סָאבעלַאב םעד .סַאג ענלַאװַאז

 רַאפ ןוא ןדנובעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןעמוקעגניײרַא טעברַא רעד ןטימ ןיא ןענייז

 םישעמ עכעלנע ןוא עכלעזַא .סעיצַאמַאלקָארּפ יד טקורדעגּפָא ןגיוא ערעייז

 (ןפורעג קיטומטוג םירבח םיא ןבָאה ױזַא) ?רעטָאק רעצרַאװש; רעד טָאה

 ןעיירעקורד עטריּפוקָא יד ןיא ןענייז גנוריפנָא ןייז רעטנוא .ךס ַא ןָאטעגּפָא

 ,ןפורפיוא עשידנוב ליפ טקורדעגּפָא ןרָאװעג

 ןלענָאיסעּפָארּפ םעד טריזינַאגרָא סָאװ ,עּפורג רעד ןיא רע זיא 1905 ןיא
 ןצעז סיוא ךיז טנרעל ןיילַא רע .ענליוו ןיא רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ
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 רעשידנוב רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא רעצעז ַא יו ןטעברַא ןָא טביוה ןוא

 ,190677 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ רעכעלגעט

 ןעוועג רעטייו זיא רע ואוו ,וועיק ןייק קעװַא רעזָאל זיא 1907 ןיא

 ןרָאפעגקירוצ רע זיא טייצ רעד ןופ ךשמב ,טעברַא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 -עלמוא יירעקורד רעטּפַאכרַאפ סווָאקינשזָאריּפ ןיא טקורדעגּפָא ,ענליוו ןייק

 טבעלעג טָאה רע ואוו ,וועיק ןייק טריפעגקעווַא ךיילג ייז ןוא ןפורפיוא עלַאג

 -סױרַא ןוא טריטסערַא רע טרעוו םישדח עכעלטע ךָאנ .סַאּפ ןשלַאפ ַא ףיוא

 ןייק דלַאב רע טרָאפ טָאטש:םייה ןייז ןופ .ענליוו ןייק ּפַאטע ןטימ טקישעג

 א ךָאנ טרעוו סָאװ ,ןייארַאפ-רעקורד ןלַאגעל ַא ןפַאש טפלעה רע ואוו ,שזדָאל

 טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד טרידיווקיל טייצ רָאי

 .רעדניבנייא ןוא רעקורד קילטנעצ עכעלטע טלָאמעד ןעמ טָאה ריביס ןייק

 היבוט ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא סַאּפ ַא ףיוא שזדָאל ןיא טבעל גָאלק רעזָאל
 ןייק קעװַא זיא סָאװ ,רעטעברַא-רעקורד ַא ןופ סַאּפ א ןעוועג זיא סָאד) זַאלג
 טימ רעטייו ךיז רע טמענרַאפ ,ןייארַאפ םעד ןכַאמרַאפ ןכָאנ ,(עקירעמַא
 ענעדיישרַאפ ייב ןָא םיא וצ טמוק'מ ןוא טייקיטעט רעלענַאיסעּפָארּפ רעד
 קרַאטש ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב ייס ,רעטעברַא ייס .ךַאפ-רעקורד ןיא םיכוסכס
 ןקידנריטסיזקע טשינ ַא ןטערטרַאפ טָאה רע ,לייטרוא ןַא סנייז טימ טנכערעג
 ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 קיטייצכיילג גָאלק רעזָאל זיא ,רעוט רערענָאיצולָאװער רעטסנרע ןַא
 -סױרַא רע טָאה סערעטניא ןקרַאטש ַא .שטנעמ רעקיטסולסנבעל ַא ןעוועג
 -וצ רע טָאה ,שזדָאל ןייק ןרָאפּפָא ןרַאפ ,ענליוו ןיא ךָאנ .רעטַאעט םוצ ןזיוועג

 עכעלטע ןבָאה סע סָאװ ,עסעיּפ ַא טריסישזער רעצעזטפירש .,ל טימ ןעמַאז

 טוג ןעוועג ךיוא זיא רע ,רעטעברַא-רעקורד לַאז-טָאטש ןיא טריפעגפיוא לָאמ
 רע טגעלפ רעכיב עשידיי .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טנוװַאהַאב

 ,"ןעגנילש;

 יירעצעז רעד ןיא שזַאּפמַארטעמ סלַא טעברַאעג גָאלק טָאה שזדָאל ןיא

 טָאה רע ױזַא יו .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב טַאלבעגַאט רעשזדָאל ןופ

 :הנשוש ,ר טרעדליש שזדָאל ןיא ןעזעגסיוא

 ןפיוא קוק ַא ביג ןוא ,ןגיוא יד ףיוא ביוה ךיא .הּפוח רעד רעטנוא;

 ,םינּפ שיניזורג רַאברעדנואוו ַא -- עזרעד ןוא ,רעצעזה רוחבה ,רעריפרעטנוא

 ןיא ןרעטש ןפיוא ּפָארַא ךיז ןענעבנג סָאװ ,ןקָאל ,ּפָאק-ןקָאל ןצרַאװש-ךעּפ ַא

 טָאװ ,ןגיוא עקידנעשטשילב רָאּפ ַא ןלעטשרַאפ ןוא סנכייצ-עגַארפ ןופ םרָאפ

 ,דניק ַא יװ ,ביל ןעלכיימש ןוא טײקטרַאצ ,טייקדלימ ליפ ױזַא טימ ןקוק

 ןגיוא יד, ...?קילבנָא ןשיניזורג ןשיגרענע םעד וצ וצ טשינרָאג ךיז ןסַאּפ ןוא

 טסעגרַאפ ןעמ סָאװ ,ןגיוא ןענייז סָאד .טגלָאפרַאפ גנַאל טייצ ַא ךימ ןבָאה

 ךיא זַא ,ץורית ַא טימ יירעצעז ןיא ןייג ערטסקע געלפ ךיא .ךיג ױזַא טשינ

 ַא סױרַא טמוק סע עכלעוו ןופ ,תויתוא יד ףיונוצ טביולק ןעמ ױזַא יו ,ןעז ליוו

 -מַארטעמ םעד ףיוא קילב ַא טּפַאכעג הבנגב ךיא בָאה ייברעד ןוא גנוטייצ

 ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא ,ןיילַא ךיא זיולב טשינ ןוא, .,."זַאלג היבוט שזַאּפ

 .עקירעביא עלַא וצ יו ,שרעדנַא רעצעז םעד וצ ןגיױצַאב ךיז ןעמ טָאה סעּפע
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 טריטקעּפסער ןבָאה עלַא סָאװ ,סעכלעזַא ךיז ןיא טַאהעג רע טָאה סעּפע

 .(גָאלק רעזָאל רָאי 50) "טבילעג ןוא

 שזַאּפמַארטעמ סלַא טעברַא ןוא עשרַאװ ןייק גָאלק טמוק 1915 ןיא

 -סנבעל רעד ןיא .(ןַאהַאק רַאזַאל רָאטקַאדער) טַאלבעגַאט רעוועשרַאוװ ןיא

 ,ייב ַא ךיז טנפע ,*טַאהעג ביל ןבָאה עלַא; סָאװ ,רעצעז ןקיזָאד ןופ עטכישעג

 ןלַאגעל ןקידנריטסיזקע ןיוש ןיא ןײרַא טערט רע .,לטיּפַאק ןייש ןוא סיורג

 .רעוט עטסבושח ןוא עטסשיגרענע יד ןופ רענייא טרעוו ןוא ןייארַאפ-רעקורד

 טימ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא סיוא םיא ןעמ טביולק 1916 ןופ ןלַאװ יד ייב

 םעד ןופ ךשמב ןוא .ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רע טרעוװ -- רעטעּפש רָאי ַא

 -רַאפטסבלעז ןעוועג זיא ףוס ןשיגַארט ןזיב טרעדנוהרָאי לטרעפ ןקידרעטייוו

 רעריפ רענעבילקעגסיוא רעד ןייז וצ יואר ןטסרעממַא זיא רע זַא ,ךעלדנעטש

 ןייארַאפ רעד טרעוו גנוריפנָא ןייז רעטנוא .רעטעברַא-רעקורד עשידיי יד ןופ

 -ָאיסעפָארּפ רעכייר ַא טימ עיצַאזינַאגרָא עטפַאהרעטסומ ַא -- חוכ רעסיורג ַא

 -סערַא רע טרעוו 1920 ןיא .טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעלערוטלוק ,רעלענ

 ,הסיפת רעװָאטָאקָאמ ןיא טצעזעגנייא ןוא טריט

 טימ .ןטסָאּפ ןייז ףיוא קירוצ ךיילג רע טמוק גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 יד ןריזינַאגרָא ןופ טעברַא רעד רַאפ ךיז רע טמענ עיגרענע רעטמיוצעגמוא

 רעד רָאפ טמוק 1925 ןיא .בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא רעקורד ןוא רעצעז עשידיי

 ,ןייארַאפ רעלַארטנעצ ַא ןפַאשעג טרעוו סע ןוא רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטשרע

 סלַא ךיוא טלייוועגסיוא טרעוו גָאלק רעזָאל זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ןיא רעטעברַא:רעקורד עשידיי ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעציזרָאפ

 ,ףוס עמַאס ןזיב ןטלַאהעגנָא רע טָאה טמַא םעד ךיוא .ןליוּפ

 טעברַאעג טייצ עצנַאג יד ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא טָאה רעזָאל רבח

 טָאה טעברַא רעד ץוחַא .טנעמָאמ רעד גנוטייצ רעד ןיא שזַאּפמָארטעמ סלַא

 4 -- רעדניק ענייפ ןוא ענייש ענייז טימ ןבעגעגּפָא ךיז קרַאטש ךיוא רע

 ןייז ױזַא ןוא רעטעברַא-רעקורד ןעוועג ןענייז ןיז יד ךיוא) רעטכעט 2 ןוא ןיז

 רעדָא ןייארַאפ ןיא ןעזעג טכַאנ ןוא גָאט םיא ןעמ טָאה ךָאד ,(היעמש רעדורב

 ,םיטַאבעלַאב יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ייב ןוא ןעיירעקורד ןכוזַאב םייב

 דילגטימ-סנייארַאפ םוצ .,רבח ַא ךיוא רָאנ ,רעריפ ַא ןעוועג זיולב טשינ זיא רע

 -ַאעדיא ןַא ןעוועג זיא רע .רעטעברַא ןַא וצ רעטעברַא ןַא יו טדערעג רע טָאה

 טָאה ייברעד ןוא .ךעלריטַאנ ןוא טושּפ .רעריפ-רעטעברַא ןַא ןופ ּפיט רעל

 ,רעטַאעט ןיא ןייג וצ טַאהעג ביל :טייקיטסול-סנבעל ןייז ןטלַאהעגנייא רע

 ףיוא .ןייארַאפ ןופ רעטסעקרָא ןיא ןליּפש רעדָא ןטסעמרַאפ-טרָאּפס ייב ןייז

 ןלַאפנייא ענייז טימ טייקכעליירפ ןײרַא רע טגנערב ןייארַאפ ןיא ןעגנולייוורַאפ

 .ץנעט ןוא

 -- רעריפ ענייז רַאפ ןוא גנואיצַאב עקיליײיה ַא טַאהעג רע טָאה דנוב םוצ

 -עגנָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טָאה דנוב רעד ןעוו .גנוטכַא סיורג

 סמָאר טפיוקעגּפָא רע טָאה ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ-גָאט ַא ןבעגסיורַא ןביוה

 -- ןטעביַא ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןקורד וצ ןעמונעגנָא ךיוא טָאה'מ .יירעקורד

 טימַאב ךיז לָאמ עכעלטע טָאה ןייארַאפ-רעקורד רעד ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב

 -יזָאּפסטעברַא ןלעטשוצפיוא יירעקורד רעשידנוב רעד ןופ ףליה רעד טימ
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 א .א גנוטייצ-גָאט עשיליוּפ ַא ןוא עשידיי ַא) רעדילגטימ יד רַאפ סעיצ
 -ןיול ייב -- סעיצַאוטיס עטַאקילעד ןפַאשעג ךיז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 ןענופעג ךיז טָאה גָאלק רעזָאל .ןקיירטש עשיטילָאּפ ייב רעדָא ןעגנורעדָאפ
 -רַאפ רעד רַאפ ןטערטעגפיוא זיא רע ןעוו .עגַאל רערעווש רעייז ַא ןיא
 זיא רע זַא ,טקנעדעג רע טָאה ,יײרעקורד:ייטרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ גנוטלַאוװ
 ןטערטעגסױרַא זיא רע ןעו :רעטעברַא-רעקורד יד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 רע זַא ,טקנעדעג רע טָאה ןייארַאפ ןייז ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא
 טגעלפ תוירחַא ןוא טקַאט ןייז קנַאד ַא .דנוב ןופ רענלעז רעיידטעג ַא זיא
 עכעלצעזנגעק, עדייב יד ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןייגרעד טשינ לָאמ ןייק
 "ורד יד תבוטל ןבעגכָאנ טזומעג םיא ןבָאה דנוב ןופ רעריפ יד ."ןסערעטניא
 תבוטל ןבעגכָאנ טזומעג םיא ןבָאה רעטעברַא-רעקורד יד ןוא רעטעברַא-רעק
 ןוא רעטעברַא ןהלוװעַאב לָאז ײטרַאּפ ןייז זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע .דנוב םעד
 יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןעדווירק לָאז ןייארַאפ ןייז זַא
 ,רעטעּברַא עשידיי

 ךיז טָאה רֶע סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ זיא דנוב םוצ גנואיצַאב ןייז ןגעוו
 ןגַארּפ עשיאייטרַאּפ-שיטילָאּפ ןיא .רענלעז ןטושּפ ַא רַאפ טכַארטַאב קידנעטש
 ,טהנעטעג קידנעטש טָאה רע רעבָא ,טריטנעירָא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה
 ףיוא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא רעכעה ןגייטש טשינ ףרַאד רע זַא
 ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ַא טלייוועג טָאה'מ ןעוו ,ןצנערעפנָאק עכעלרעי יד
 -ידנַאק ןייז ןלעטשוצסיורַא טגָאזעגּפָא דימת ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןיא דנוב
 -טלעװ רעטייוצ רעד רַאפ ץנערעפנָאק רעטצעל רעד ףיוא טשרע .רוטַאד
 -רַאװ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא טלעוּפעג םיא ייב ןעמ טָאה המחלמ
 ןבילקעגסיוא רע זיא 1926 ןיא ןלַאו יד תעב .דנוב ןופ טעטימָאק רעוועש
 1928 רעבמעצעד 18 םעד ןוא הלהק רעװעשרַאװ רעד ןופ סנרּפ סלַא ןרָאװעג
 טַאר-טָאטש םוצ (טַאדידנַאק) רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג טלייועג רע זיא
 .ןָאיַאר ןשיטָאטש ַא ןופ טַאר ןופ דילגטימ ןוא

 ןוא ,דנַאל ןצנַאג ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא גָאלק רעזָאל ןעמָאנ רעד

 טשינ ןעוועג רע זיא טעטכַאעג ןוא טבילַאב .רעקורד יד ןשיווצ זיולב טשינ
 טָאה 1938 ןיא .רענגעק עשיטילָאּפ ייב וליפַא רָאנ ,ןטסידנוב ייב זיולב

 םעד דובכל ןוא ייליבוי ןקירָאי-50 ןייז טרעייפעג ןייארַאפ-רעקורד רעד
 ןעוועג טשינ זיא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןטרָאד זיא'ס סָאװ .ךוב ןייש ַא ןבעגעגסױרַא
 "יא רעדייא ,סעטגָאזרעד טשינ ןעוועג זיא רעכיג .םיחבש עקידאמזוג ןייק
 רעריפ ןוא רעטעברַא-רעקורד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ךוב ןיא .גנוביירטרעב
 רעזָאל 'ח; :ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה חנ דנוב ןופ רעציזרָאפ רעד .ךנוב ןופ
 ױזַא ,טציא םיא טעז ריא יװ ױזַא ןוא .'דנוב' ןופ דילגטימ ַא וימי לכ זיא
 טימ ןבעגעגרעביא ,רעייפ טימ ,ןערב טימ טסידנוב ַא ןעוועג דימת רע זיא
 -ולָאװער טימ ,םישעמ טימ טייקנבעגעגרעביא ןייז ןזיוװַאב ןוא .שפנ תריסמ
 ןכַאמ 'טעברַא לקיטש' ַא סעּפע טפרַאדַאב טָאה ןעמ זַא .םישעמ ערענָאיצ

 ..."ןרעזָאל 'ח ןופ 'רעכַאמ' רערעקנילפ ןייק ןעוועג טשינ זיא ,יירעקורד ַא ןיא

 -נוב ַא זיא רע לייוו ןוא ,טסידנוב ַא זיא רע זַא ,טשינ לָאמנײק טסעגרַאפ רע;
 טימ טעברַא עכעלגעטיגָאט יד ןדניבוצנעמַאזוצ ױזַא יו ,רע טסייוו ,טסיד
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 :ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה ךילרע .ה ןוא ."ליצדנע ןשיטסילַאיצָאס רעזנוא

 ענייז ןשיווצ עינַאמרַאה ַא ןטלַאהוצנייא גָאלק 'ח טזייװַאב ,רעוו ןטלעז יוו;

 לייוו ,ןייארַאפ םוצ טפַאשיירט ןייז ןוא ײטרַאּפ רעד רַאפ ןליפעג עקיצרַאה

 ןשיוצ זַא ,רע טיײטשרַאפ רעוט-ןייארַאפ רעטוג ןוא רבחייטרַאּפ רעטוג סלַא

 ָאטשינ זיא ןייארַאפ ןופ ןסערעטניא יד ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןסערעטניא יד

 .ל רעטעברַא-רעקורד רענליו רעד ןוא ."הריתס ןייק ןייז טשינ ןָאק ןוא
 םיכסמ טשינ ןענייז רימ ןעוו ,ןטנעמָאמ יד ןיא ךיוא וליפַא; :שטיווָאבוז

 ,קרַאטש זנוא ןפערט קיטירק ןופ ןלייפ עפרַאש ענייז ןוא גָאלק רבח ןטימ

 טרעוו םיא וצ גנואיצַאב עמערַאװ רעזנוא ןוא ,םיא רימ ןעייטשרַאפ ןַאד ךיוא

 ,"טרענימעג טשינ

 ןוא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עפָארטסַאטַאק יד ןעמוקעג זיא'ס

 יד ןיא ךיוא .תולעמ ענייז ןזיװעגסױרַא גָאלק רעזָאל טָאה טלָאמעד ךיוא
 טימ ןבילבעג גָאלק רעזָאל זיא ןויסנ ןרעווש ןוא ןייּפ ןרעיוהעגמוא ןופ ןרָאי
 רעד ןופ לייז ַא ןרָאװעג זיא רע .טייקסיורג -- ןייז טימ ןוא טייקטושּפ ןייז

 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא

 יד ןיא .ויטקַא ךעלדימרעדמוא ןעוועג רעזָאל זיא טייצ עצנַאג יד

 ,זָאלמייה ןרָאװעג רע זיא (1929 רעבמעטּפעס) המחלמ רעד ןופ געט עטשרע

 טיצ רע .ןרָאװעג טנערבעגּפָא גנורידרַאבמָאב רעד תעב זיא הריד ןייז לייוו

 -עק יד ןיא ,45 עיּפילָאװָאנ ףיוא רעטעברַא-רעקורד ַא ,רבח ַא וצ רעביא ךיז

 "רעקורד ןופ וויכרַא םעד ןוא קעטָאילביב יד רע טלַאהַאב זיוה םעד ןופ ןרעל

 רעד ןיא .ןָאפ-סנייארַאפ עטיור יד רע טלַאהַאב ןוויוא ןופ סמיזג ןיא ,ןייארַאפ

 "עג טרידרַאבמָאב רדסכ זיא ןוא ,טרעגַאלַאב ןעוועג זיא עשרַאװ ןעוו ,טייצ

 ייררעקורד רעשידנוב רעד ןיא טעברַא רעד ייב ןענַאטשעג גָאלק זיא ,ןרָאװ

 -רַאה ַא ןעוו .גנוטייצ-סקלָאפ יד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג ןוא 7 עיּפילָאװָאנ ףיוא

 םָארטשיזַאג םעד טלעטשעגּפָא ןוא ןרעריזַאג יד טקידעשעצ טָאה ליוק ןטַאמ

 טכַאמעג קיטרַאפ םירבח ערעדנַא יד טימ רעזָאל טָאה ,ןּפיטָאניל יד רַאפ

 ןופ סולפוצ רעד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה'ס ןעוו .ץַאז-טנַאה טימ גנוטייצ יד

 ,ןישַאמ-עיצַאטָאר יד גנַאג ןיא ןזָאל טנעקעג טשינ רעמ טָאה'מ ןוא עירטקעלע

 ןישַאמ-ךַאלפ ַא ףיוא גנוטייצ יד טקורדעג גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןעמ טָאה

 ,דָאר-טנַאה ַא טימ ןבירטעג יז ןוא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא טָאטש ןיא ןײרַא ןענייז תולייח עשטייד יד

 רעוט-סנייארַאפ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .סיצַאנ יד ןופ סעיגרָא עקיטולב יד

 -נייא ןוא רעקורד יד רַאפ ןכיק ןוא סעלַאה-ייט עכעלטע גָאלק טריזינַאגרָא

 -גיק ענעגייא רַאפ רעטָאפ ַא יו טגרָאזעג ןעמעלַא רַאפ טָאה רע .רעדניב

 ןעמוק וצ טמעשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס .רעד

 טימ טגנערבעג ייז ןוא טרסומעגסיוא ,םייהַא ייז וצ קעװַא זיא גָאלק ,ןסע

 -טימ ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד טגנערבעג ךיוא טָאה רע .ןיײרַא ךיק ןיא ךיז

 ,עשרַאװ טזָאלרַאפ רעדָא רעטילימ ןיא קעװַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדילג

 ,עשירבח ַא ןעוועג רעטרע-גנוזייּפשַאב יד ןיא רעפסָאמטַא יד זיא םיא קנַאד ַא

 עשידיי יד ןיא םָארגָאּפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1940 לירּפַא ןיא

 עפורג ַא ,ץושטסבלעז ןופ ןעגנולײטּפָא טקישעגסױרַא טָאה ךנוב רעד .ןסַאג
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 ןסַאג יד ףיוא ןגָאלשעג ךיז טָאה ןגָאלק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעקורד ןופ

 -ַאב ןפמַאק יד ןיא ךיז ןבָאה ערעדנַא ןשיוװצ .עקצילעמרַאק -- עיּפילָאװָאנ
 ןעוועג ןרָאי עגנַאל עדייב) יקצורָאב ןוא לעזדנעק ,דוד ןוז סגָאלק טקילײט

 יו ,(גנוטייצ סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא טקיטפעשַאב
 -- רעטצעל רעד) גרעבכָאה ןרהא ןוא יקסװַאשרַאװ .י רעדניבנייא יד ךיוא
 ףיוא טּפשמרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ ךָאנ טסידנוב ַא
 גנוטייצ רעד ןיא טעברַא יד ןלעטשּפָא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,עמרוט םישדח 6
 -ַאלקָארּפ טָאה דנוב רעד סָאװ ,קײרטש-טסעטָארּפ םעד תעשב טנעמָאמ רעד
 ןיא ןעוו ןוא .(וועיק ןיא סילייב לדנעמ ןופ סעצָארּפ םדיתלילע ןגעק טרימ

 -עשרַאװ רַאפ ָאטעג ַא ןריפוצנייא הריזג יד סױרַא זיא רָאי ןבלעז ןופ טסברעה

 טימ רעקורד סעּפורג רַאלקס השמ ןוא גָאלק רעזָאל טריזינַאגרָא ,ןדיי רעוו

 יד ןזָאלרַאפ ןזומ סָאװ ,ןדיי יד ןופ סעכעבעב יד ןריפוצרעביא ךעלעגעוו

 קידתוירזכַא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רַאלקס) ןסָאג ?עטריזירַא;

 ,(סיצַאנ יד ךרוד טעדרַאמרעד

 ןעוועג זיא רעטעברַא-רעקורד עשידיי יד ןופ רעריפ רעקירָאייגנַאל רעד

 רע .גנוגעװַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ

 -לַארטנעצ םוצ ,"דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןעמייהעג םוצ טרעהעג טָאה

 .ןטפַאשרעּפרעק ערעדנַא עקינייא וצ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר

 םגה .טקילײטַאבטימ ןעוועג רע זיא ןסולשַאב עטסקיטכיוװ יד ןעמעננָא םייב

 ןגעװ טסואועג ךָאד ןעמ טָאה ,עװיטַאריּפסנָאק ַא ןעוועג זיא טייקיטעט ןייז

 ,(1942 לירּפַא 17) *גָאטיײרפ ןקיטולב; ןיא .גנוגעוַאב רעד ןיא לָאר ןייז

 -טנעצ ןעמייה ערעייז ןופ ןעמונעגסױרַא המישר ַא טיול טכַאנייב טָאה'מ ןעוו

 יז ןוא ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט רקיעב ,ןשטנעמ רעקיל

 טָאה'מ .ןברק סלַא טקרעמעגנָא ןעוועג רעזָאל רבח ךיוא זיא ,ןסָאשרעד דלַאב

 רע זיא ,ןעמענ ןעמוקעג םיא זיא'מ ןעוו ןוא טנרָאװעג סנטיײצַאב רעבָא םיא

 .ןבעל רָאי ַא טעװעטַארעג רע טָאה םעד טימ .ןעוועג טשינ םייה רעד ןיא ןיוש

 "נוב יד סױרַא טפור ,ווָאקַאינרעשט םַאדַא רעינישזניא ,טַאר-ןדיי ןופ שאר רעד

 ײז ףיוא טוואורּפ ןוא ךעשזָא יצירואמ ןוא גָאלק רעזָאל רעייטשרָאפ עשיד

 ןפרַאװ ייז .עסערּפ עשידרערעטנוא יד ןקורד סָאד ןלעטשּפָא לָאז'מ זַא ,ןקריוו

 ,גנודנעוו ןייז ּפָא

 עיצַאדיװקיל עלַאטָאט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש רָאי לטרעפ ַא

 לגנַארעג ןטצעל םעד ןָא טביוה רעזָאל .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ

 .החּפשמ רעטנָאנ ןייז ןופ ןוא אפוג םיא ןופ זיולב טשינ ןבעל ןטעקַאנ םעד רַאפ

 עלַא ןיא ןעמונעג לייטנָא רע טָאה ,תוחוכ טקעלקעג םיא ןבָאה'ס ליפיוו ףיוא

 ףיוא םיא טניפעג ןעמ .םוקמוא ןופ ןדיי רעמ סָאװ ןעװעטַאר וצ ןעגנואימַאב

 ןענייז סָאװ ,דייר עקידבשוימ ענייז וצ וצ ךיז טרעה'מ ואוו ,ןעגנוטַארַאב עלַא

 ךיז ןעגנולעג זיא ןיילַא םיא .גנורַאפרעד-סנבעל רעכייר ַא ףיוא ךמוס ךיז

 ןסימ עדניה ,יורפ ןייז טשינ רעבָא ,סעיצקעלעס-טיוט יד ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא

 .עקנילבערט ןיא ןרעמַאקדזַאג יד וצ טריפעגקעווַא טָאה'מ עכלעוו ,לקינייא

 ןזיװַאב רע טָאה ,גנולפייווצרַאפ רעשיגַארט ןופ ןטנעמָאמ ןיא וליפַא

 ,ןגיוא יד רַאפ טנָאנ הנכס-טיוט רעד טימ וליּפַא ; טייקיאור ןייז ןטלַאהוצנייא
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 -לעוו ,ןײטשדלָאג דרַאנרעב טלייצרעד ,ןריולרַאפ טשינ רָאמוה ןייז רֶע טָאה

 ןיא ןטלַאהַאב םיא טימ ןגעלעג קירבַאפ ַא ןיא עיצקעלעס ַא תעב זיא רעכ

 : לביטש ַא

 דלַאב ,זנוא וצ ךיוא ןעמ טמוק טָא-טָא -- :זָאלפליה טלמרומ גָאלק .ל;

 עטצעל יד טימ סױרַא ךיא עשטּפעש ,רעזָאל ,ךיז קרַאטש --- ...ייר רעזנוא זיא

 ךיז רימ ןלעװ ץעק יד יװ לגענ יד טימ .,טיירג ייז ,גנוגנערטשנָא ןופ תוחוכ

 טזָאלרַאפ טיוט ןופ טכיזעגנָא ןיא ,ןסייבנייא ךיז רעזלעה ערעייז ןיא ,ןרעוו

 זייוו --- גָאז ַא רע טיג ,ונַא --- ,טייקיציוו ןייז ,טייקיטומטוג ןייז ןרעזָאל טשינ

 יע ..ןסייבנייא םיא זלַאה ןיא ךיז וטסעװ יו ,ןכַאמ סע טסעװ וד יוװ רימ

 .?טנַאה רעד טימ טלפייווצרַאפ ךַאמ ַא רע טיג --- ןייז טשינרָאג טעוו'ס

 -עּפש ,טנעה עשינוילת יד ןופ טײרדעגסױרַא טייצ ַא ףיוא ךיז טָאה רע

 םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןעוו .קירבַאפ-סנעבעט ןיא ןעוועג רעט

 -טימ ןטסידנוב ערעדנַא ייר ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ גָאלק טָאה ,דנַאטשרעדיװ

 -רעדיוו ןטשרע םעד תעב .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד טימ טעברַאעג

 רעפטנע סלַא ,1943 רַאונַאי 18 םעד ןרָאװעג טלעטשעג זיא סָאװ ,דנַאטש

 זיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי ענעבילברַאפ יד ןריפוצסיױרַא וואורּפ ַא ףיוא

 יירעקורד רעשידנוב רעד ןיא רעצעז ַא ןעוועג) םייח ןוז ןייז ןלַאפעג ףמַאק ןיא

 ,(גנוטייצ-סקלָאפ ןופ

 -יפ רעטלַא רעד זיא (1942 יַאמ-לירּפַא) דנַאטשפױא-ָאטעג ןסיורג ןתעב

 ןיא עקידנפמעק יד ןופ ןעייר יד ןיא ןעוועג רעטעברַא-רעקורד יד ןופ רער

 ןוא 20 סַאג רענַאקשישטנַארפ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע .ןָאיאר-רעטשרעב

 ַא טימ רע זיא רעטעּפש ,ןליוו-ףמַאק ןוא טומ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 ,6 עשנעג ףיוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ רעקנוב ןיא ועבירַא ןטסידנוב עּפורג

 ,1942 יַאמ 10 ךרעב טנעה-יצַאנ עשירעדרעמ יד ןופ ןלַאפעג זיא רע ואוו

 רעטכָאט ןייז .דוד ןוז ןייז ןלַאפעג ףמַאק ןיא זיא דנַאטשפיוא םעד תעב

 -ַאּפ עשירַא ףיוא ןַאמרעסַאװ ןָאעל ןַאמ ריא טימ טניואוועג טָאה סָאװ ,עזָאר

 ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא ,עשרַאװ ןופ תונכש ןיא ,ידולּפ ףרָאד ןיא ןריּפ

 דנַאטשפיוא ןכָאנ זיא רעפמעק-יָאטעג רעװעשרַאװ עּפורג ַא תעב סיצַאנ יד ךרוד

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא עמולב רעטכָאט עטייווצ יד .ריא וצ ןעמוקעג

 -טנַא טוואורּפעג יורפ ןייז ןוא סור ךענעה טימ ןעמַאזוצ טָאה יז תעב 1944 ןיא

 ןיא וייטקַא ןעוועג ןענייז רעטכעט עדייב .קסישזראקס ייב רעגַאל ןופ ןפיול

 רעד :ןבעל ןבילבעג זיולב ןענייז החּפשמ רעד ןופ .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 (עזָאר ןופ רעטכָאט) עשַאב לקינייא סָאד ןוא ריאמ ןוז

 רצוָאל : יקסנעליוו יכדרמ .,1088 ,עשרַאוװ ,נָאלק רטוַָאל לבוי רצקירָאי-פ0 ;  .ב

 ,עשרַאוו ,ןליוּפ ןיא רצקורד ףשידיי ןופ סקנּפ) םידבח-ףמַאק ענייו ןוא גָאלק

 ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא .(סקנּפ םעד ןיא ןעלקיטרַא ערעדנַא ךיוא 9

 ,קרָאי-וינ ,ָאטצנ רצװצשרַאװ ןיא רָאי ףניֿפ ; ןיױטשדלָאג דרַאנרעב .1948 ,קרָאי-וינ

 -וונ ךלמ .(1944 ,קרָאי-וינ ,ןצמַאלפ ןייא ָאטשנ) ןרלצה-ָאטצנ יד : טרַאה .ו .7

 ,1948 ,ביבא-לת ,ץףשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח : טדַאטש

 ץרעה .ש י
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 יקסווָאּפיל הרׂש .רד ןוא היעשי .רד

 -מוא -- רּפעינד םייב וװעליהָאמ ןיא 1874 ןרָאװעג ןריובעג זיא היעשי

 .עקנילבערט ןיא 1942 טסוגױא טגנערבעג

 ןופ רעמיטנגייא ןַא ןַאמ רעכייר ַא ןעוועג זיא דוד השמ רעטָאפ רעד

 : ףרָאד ןיא טריפעגרעביא ײרעברַאג יד רע טָאה רעטעּפש .ײרעברַאג ַא

 יד ןיא .טצעזַאב ךיז טָאה החּפשמ עסיורג יד ואוו ,עשרַאװ ייב קינלעטסוּפ

 ןעמונרַאפ ךיז רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעלעג היעשי טָאה ןרָאי-רעדניק

 םייב טייקיאעפ ןוא סערעטניא ןקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא .גנודליב-טסבלעז טימ

 -נצנעלג ,עיזַאנמיג ןייק קידנכוזַאב טשינ .ןטפַאשנסיװ ענעדיישרַאפ ןענרעל

 רעשירַאצ רעד ןיא טנידעג .ןרעטסקע סלַא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיױא קיד

 .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא רעטניוו ַא טגנערברַאפ רע טָאה טלָאמעד ,ײמרַא

 ַא טגײלעגפױרַא טָאה סָאד ןוא טכוזדניוש ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע

 .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא לּפמעטש

 -ַאטיא ןיא טגנערברַאפ גנַאל ןרָאי יקסוװָאּפיל טָאה ,רעקנַארק רעווש ַא

 ;קידייל ןסעזעג טשינ רעבָא זיא רע ,סעירָאטַאנַאס עשירַאציײװש ןוא עשינעיל

 רעד ןיא .ייז ןופ ןעצ ןשרעהַאב וצ ןזיװַאב ןוא ןכַארּפש טרידוטש טָאה רע

 יו ןוא .עיפָאסָאליפ ןופ עטכישעג יד טרידוטש ךיוא רע טָאה טייצ רעבלעז

 זיא רע .קיזומ ןוא ײרעלָאמ ,רוטּפלוקס ןעוועג ןענייז גנוקיטפעשַאב-ןבענ ַא

 ץלַא ןענייז סָאד .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא שימייה קרַאטש ןעוועג ךיוא

 טכַאמעגכרוד קיטייצכיילג טָאה רע .ןעגנוריסערעטניארַאפ עטַאװירּפ ןעוועג

 -ָאקע טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיזרעווינוא רענרעב ןיא ןסרוק עלעיציּפָא יד

 ,לטיט-רָאטקָאד םעד ןעמוקַאב ןוא טפַאשנטיװ עשימָאנ

 רע זיא טסידנוב ַא ןוא דנוב םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא (ץייווש) ןרעב ןיא

 רעקצולס ַא טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ןטרָאד .ףוס ןשיגַארט םעד זיב ןבילבעג

 ןיצידעמ טרידוטש טָאה עכלעוו ,עקטסידנוב ַא ,סעניירק (עינָאס) הרש לדיימ

 ןעמונעג טָאה יז .טַאהעג הנותח ריא טימ ןוא טעטיזרעווינוא רענרעב ןיא

 יז ןוא םעד ןגעק ןעוועג ןענייז ןרעטלע עריא םגה ,ןַאמ ַא רַאפ ןקנַארק םעד

 וצנַאג ןרַאפ ךיז ףיוא טמענ יז טסַאל ַא רַאפ סָאװ טסואוועג טוג טָאה ןיילַא

 זיא יז .ןירעגעלפ ןוא ןירעלייה ןייז ןעװעג יז זיא ףוס עמַאס ןזיב .ןבעל

 ךעלנע ןעוועג ךעלרעסיוא ןוא ןַאמ ןקנַארק ריא וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג

 ,םיא וצ

 גַאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב יקסווָאּפיל .רד טָאה טעטיזרעווינוא רענרעב ןופ

 טָאה'ס .ערעירַאק רעכעלטפַאשנסיװ ַא ןופ רעטייל ןפיוא ןייג ןוא ןביילב וצ

 ךורבסיוא ןרַאפ ץרוק .ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןטכידעג םוצ ןגיוצעג רעבָא םיא

 .עשרַאװ ןייק קירוצ רע טמוק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןופ טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא ךיז טָאה יקסװָאּפיל היעשי ר"ד

 ןזייווַאב'ס .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעשב גנוגעװַאב רעשידנוב רעד

 ,ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא עקידנרעלַאב ענייז ךיז

 עשידנוב יד ןיא ךיוא יו ,םעדעמ רימידַאלװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןטפירשרעטנוא יד טימ ןעלקיטרַא יד .ערעדנַא ןוא עמיטש רעזנוא רעכיבלמַאז
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 .רד ,רעלעה רזעילא .שזניא ,ןייטשקנַאלב .ס : ויר עטשרעטנוא סטכער ןופ

 .א ,סקַאוװ .ו ,גרעבלע: יא :ייר עטשרעביוא .יקסדורגָאװָאנ .ב ,יקסווָאּפול .ו

 , גייווצנעוָאר .א ,קענילמ שרעה ,גרעבדלָאג ,ד ,ףרָאדסנייה .א ,רעווָאּפָאּפ .ו ,ָאר וּפַאש

 יד ןגעוו עטעקנַא רעד ןופ רעטעברַאטימ .ןטסידנוב עלַא טעמכ .,וזנכשַא ,ו

 .ןליוּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עשוידיו

 ץייקרָאלק ,טפַאשטינעג טימ ןבירשעג ןענייז ןקז .י ןוא ןַאמעדניל .י ר"ד

 -ָאנָאקע-לַאיצָאס עשידיי ןוא ענײמעגלַא ףיוא טביירש רע .טייקכעלטקניּפ ןוא

 רעד ןיא סעיצקעל רע טנעיײל קיטייצכיילג .סעמעט עשירָאטסיה ןוא עשימ

 טרעהעג טייצ ַא .םזיטעבַאפלַאנַא םעד ןפמעקַאב וצ טפַאשלעזעג רעשידנוב

 .ןעגַארפ-סנעבעל גַאלרַאפ ןופ ןוא טַאלבנכָאװ ןופ עיצקַאדער רעד וצ ךיוא רע

 רעד ןופ גנוטכירנייא רעקידנריפנָא רערעטיירב רעד ןופ דילגטימ ַא זיא רע

 ףיוא ,וויטקעלַאק םענעפורעג-יוזַא ןופ --- דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעמייהעג רעטשרע רעד

 ן'א ,ןילבול ןיא 1917 רעבמעצעד ףוס ןעמוקעגראפ זיא סָאװ ,ןלױוּפ ןיא

 .'רעטניא רעד ןגעוו טַארעּפער רענעבירשעג ַא סיקסווַאּפיל ןרָאװעג טנעיילעג

 | .עגַאל רעלַאנָאיצַאנ

 יקסוָאּפיל ר"ד טרעהעג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ןיא ךעלרעי ןענישרעד זיא סָאװ ,חול-רעטעברַא ןופ עיצקַאדער רעד וצ
 עיצקַאדער רעד ןיא קיטעט טייצ ַא ךיוא זיא רע .1926--1920 ןופ דָאירעּפ
 -נעק עסיורג ענייז טימ טניד רע רעכלעוו ,עסערּפ-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ
 ,ןשינעט

11 



 עביל טקעװעג עטנַאקַאב ענייז עלַא ייב רע טָאה ,שטנעמ רענעדייז ַא
 זומ --- וצרעד רעקנַארק ןוא רענעדיײשַאב ,רעליטש ַא ,ךיז וצ גנוטכַא ןוא
 ,גנוגעוַאב רעד ןיא טעברַא רעוויטקַא רעקידרעטייוו ןופ ןעיצקירוצ ךיז רע
 ןכָארּפשטנַא ,בגַא ,טָאה סָאװ ,ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ טימ ּפָא ךיז טיג רע
 .ןעגנוגיינ ענייז

 -רַאַאב ןוא ןריפכרוד ,ןריזינַאגרָא םייב ןעוועג זיא טעברַא עטסערג ןייז

 עלעירטסודניא עשידיי ןגעוו ןליוּפ ןופ טעטש ייר ַא ןיא עטעקנַא יד ןטעב

 ,(1921---1920 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עטעקנַא יד) .ןעגנומענרעטנוא
 8 ןיא טכעלטנפערַאפ עטעקנַא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןעמ טָאה רעטעּפש
 ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עשידוי ןעמָאנ ןרעטנוא ,רעדנעב עסיורג
 רעסיורג רעד ןיא קלח ןטסערג םעד טָאה יקסװָאּפיל ר"ד .(192273) ןליוּפ
 רעד ןעועג רע זיא ,רעלעיציפָא רעד טשינ םגה .,טעברַא רעוויטקעלָאק

 ןעוועג זיא רעריפנָא רעלעיציפָא רעד) קרעװ ןצנַאג ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ
 .(רעלעה רזעילא רעינישזניא רעוט רעשידנוב רעד

 ע(טידיי רַאפ רעטעלב ןיא ןבירשעג רע טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא
 עושידיי ,רעטעלב-ָאווי ,(ןילרעב) קימָאנַאקע ןוא קיטסיטַאטס ,עיפַארגָאמעד
 ןיא ,(ןילרעב ןיא ?טרָא; ןופ עבַאגסיוא) ןבעל ןוא טפַאשטריוװ ןיא ,קימָאנַאקע
 טפַאשלעזעג-עבַאקעצ ןופ ןַאגרָא) ףליה-סקלָאפ ןוא ןבעל עכעלטפַאשטריוו סָאד
 -ידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןופ סעיצַאקילבוּפ יד ןיא ,(טידערק ןקיטנעצָארּפנָא רַאפ
 רע .סעבַאגסיוא עשידנוב ןיא ךיוא יו ,ןליוּפ ןיא ןטּפַאשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק עש
 -ידיי ןגעוו ןלַאירעטַאמ עשיטסיטַאטס ןוא סעטעקנַא ענעדישרַאפ טעברַאַאב טָאה
 ןענייז ןעלקיטרַא ענייז .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריוו ןטכיולַאב ןוא תוסנרּפ עש

 -גסיוועג רעכעלנייוועגרעסיוא טימ ןוא -- ךעלכַאז ןוא רָאלק ןבירשעג ןעוועג

 ייב רַאנימעס-רערעל ןשידיי ןיא רָאטקעל ןעוועג רע זיא טייצ ַא ,טײקיטפַאה
 .ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד

 עשימָאנָאקע ןוא ןרעפיצ טימ ןרירעּפָא וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא שטָאכ
 עקיטסייג יד וצ סערעטניא רעקיטײזלַא ,רעפיט ַא ןעוועג םיא ייב זיא ,ןטקַאפ
 -ַאב יד .ןשטנעמ יד ןופ ןגַארּפ עקידנרעטַאמ ענעדיײשרַאפ ןוא ןעמעלבָארַּפ
 עטנעָאנ טימ ןסעומש וצ טַאהעג ביל טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,סעמעט עטסטביל
 "עג םיא טָאה טײקנַארק יד .םינינע עכעלטפַאשנסיװ ןעוועג ןענייז ,םירבח
 ןענופעג ךיז טָאה רע .ןטייקכעלגעמ עסיורג ענייז ןצונוצסיוא טרעטש
 ןפלָאהעג םיא טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז ןופ החגשה רעקידרדסכ רעד רעטנוא

 ןטכעלש רעייז ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ןליצַאב-זָאלוקרעבוט יד ןפמעקַאב
 ןיא ךיוא .םעטָא ןטצעל ןזיב קיטעט ןעוועג ךָאד רע זיא ,דנַאטשוצ-טנוזעג
 -רָאפ ןָאטעג רע טָאה טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא ָאטעג רעװעשרַאוװ
 רָאקיא ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןעוועג זיא ןוא טניַאשזד ןרַאפ טעברַא-גנוש

 ,(עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיי)

 א א

 זיא ,סעניירק דוד רחוס ןכעלגעמרַאפ ןופ רעטכָאט יד ,הרש יורפ ןייז
 רעטעּפש זיא עילימַאפ יד .,עיסעלָאּפ ,קצולס ןיא 1884 ןרָאװעג ןריובעג

 ןופ לוש-ןעיורפ יד טקידנעעג הרש טָאה ןטרָאד ןוא עשרַאװ ןייק רעבירַא
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 רעד ןיא .גרוברעטעּפ ןיא טגײלַאב יז טָאה ןעמַאזקע-ערוטַאמ ,ןירגלַאט

 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ יז זיא טָאטש-טּפיױה רעשיסור

 ןעמוקקירוצ ןכָאנ .טעטיזרעווינוא רענרעב ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,גנוגעוו

 ןטלַאטשנַא:רעדניק ייר ַא ןיא ןירָאטקָאד סלַא קיטעט ןעוועג עשרַאװ ןייק

 ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס ,קַאשטרָאק שונַאי ןופ זיוה-םימותי ,ךלימ ןּפָארט)

 ,(ערעדנַא ןוא םעדעמ רימידַאלװ ןופ

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא הרש טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טעװעשובעג טָאה'ס ואוו ,ןטקנוּפ -םיטילּפ יד ןיא טעברַאעג טכַאנ ןוא גָאט

 יד רעביא טעברַאעג ןוא טניושעג טשינ ךיז טָאה יז .עימעדיּפע-סופיט יד

 ןדיי רעװעשרַאו יד ןריפוצסיורַא ןטערטעגוצ ןענייז סיצַאנ יד תעב .תוחוכ

 -ירַאק רעד ףיוא ןייגוצרעבירַא טגיילעגרָאפ ריא ןעמ טָאה ,ןעגנערבמוא םוצ

 יז זַא ,טרעלקרעד ןוא םעד ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז .טייז *רעש

 -יא טשינ ייז לי יז -- ןדיי עשיליוּפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקמוא ליוו

 .ןבעלרעב

 טריפעגסיורַא יקסווָאּפיל עילימַאפ יד ןעמ טָאה 1942 טסוגיױא ןט8 םעד

 ןרעו וצ לוצינ ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעטכָאט רעד זיולב .עקנילבערט ןייק

 ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג ןענייז יקסוװָאּפיל הרש ןוא היעשי .ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ

 : םולבלעגניר .ע ר"ד טלייצרעד םעד ןגעוו .סנווױאדזַאג יד וצ געוו

 'טניָאשזד' םעד ןפלָאהעגטימ יקסווָאּפיל ר"ד טָאה המחלמ רעד תעשב;

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ ךעלטּפַאשנסיװ ןטעברַאַאב וצ

 ר"ד, ..,"םיטילּפ ןופ עגַארפ יד סרעדנוזַאב ,גנונעדרָא-גָאט רעד ףיוא טלעטש

 זיב ןדײשַאב ,שטנעמ רעדנדײלצרַאה ,רעקנַארק ַא ןעוועג זיא יקסווָאּפיל

 -רעביא רעד תעשב, .."טייקכעלטנפע רעטיירב רעד טנַאקַאב קינייװ ,רָאג

 ךיא ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ יקסווָאּפיל ר"ד זיא גנולדיז
 רעד בילוצ ןטשלחרַאפ ַא טָארד ןקיכעטש םעד רעטניה ןייטש ןעזעג םיא בָאה

 םעד ייב ץנעוורעטניא ןיימ .טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ץיה רעסיורג

 טשינ טָאה ,גנילרעמש ףרואווסיוא םעד ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ טנַאדנעמָאק

 ןרעטניה ךימ ןפרַאװרעבירַא טימ טָארדעג רימ טָאה רע .הלועּפ ןייק טַאהעג

 טלעטשרַאפ ןעװעטַאר וצ םיא ןעגנולעג טשינ ךיוא זיא'ס .טָארד ןקיכעטש

 יקסווָאּפיל ר"ד .ןעזסיוא ןלעבַארעזימ ןוא טײקכַאװש ןייז בילוצ ,רָאטקָאד סלַא

 ןופ תונברק לָאצ יד םעד טימ קידנרעסערגרַאפ ,סענָאגַאװ יד ןיא קעװַא זיא

 ןופ ןעװעטַארוצּפָא ןעגנולעג זיא ענייז רעטכָאט יד .,וויטקַא-רוטלוק םעד

 ,"רעטסעווש-ןקנַארק ַא רַאפ טדיילקרַאפ ,ץַאלּפ-גַאלשמוא

 ענער ,(ןויצל ןושאר -- עשרַאװ) ַאנַא רעטכָאט רעד ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 ,(קרָאו-וינ --- עשרַאװ) ןַארּפַאש ןַאטַאנ ,(קרָאו-ווינ --- עשרַאוװ --- לשוימעשּפ) ץרעה

 יקסדורגָאװַאנ לאונמע ,(קרָאי-וינ -- עשרַאוו -- ןילרַאק) !קסנַאילעטסַאק םהרבוא

 וָאטענ רעוששרַאװ ןופ ןציטָאנ .; םולבלעגניר לאונמע .(קרָאי-וונ -- עשרַאוו)

 ,1992 עשירַאוו

 ץרעה .ש יי
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 יקסנַאילעטסַאק ַאטרעב ןוא םהרבַא

 ,ןילרַאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסנַאילעטסַאק-ץעינַאלעטסַאק םַארבַא
 ענעדיײשַאב ,ןרעטלע ענייז ,1878 רעבמעצעד 24 םעד קסניּפ ןופ טָאטשרָאפ ַא
 ןעוועג ןענייז ,טפעשעג-ןליוק ַא ןופ הנויח ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,רעלדנעהניילק
 טימ ןסקַאװעג זיא לרוחב סָאד ןוא ,ןגרָאז עכעלגעט-גָאט יד ןיא ןָאטרַאפ
 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןופ ליפעג ַא

 ײלרעלַא טימ טרעביפעג טָאה -- ןרָאי רעקיצניינ יד -- עכָאּפע יד

 -ָאטױא עגניי יד .עשידיי ןוא ענײמעגלַא ,ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג
 ןגיוצעגנײרַא עטשרע יד ןענייז ,ןעמייה עמערָא ןופ רעדניק יד ,ןטקַאדיד

 -יירגוצ יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלזיירק-סגנודליבטסבלעז יד ןיא ןרָאװעג
 יקסנַאילעטסַאק רעגניי רעד .גנוגעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןופ לוש-גנוט

 -סױרַא זיא רע ןעוו ןוא .לוש-סגנוטיירגוצ עקיזָאד יד טכַאמעגכרוד ךיוא טָאה
 טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא ןטעברַא וצ ןביוהנָא ידכ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעג
 ךס ַא טריפעג עקזילַאװ רענעדײשַאב ןייז ןיא רע טָאה ,רעטעפ ןכייר םעד ןופ
 -טימ ַא ןרָאװעג רע זיא 1901 רָאי ןיא .ןרושָארב ןוא רעכיב עשיטסילַאיצָאס

 .עיצַאזינַאגרָא 'רעשידנוב רעד ןופ דילג

 -קַאפונַאמ םעד ןיא רעטלַאהכוב ַא יו טעברַאעג רע טָאה עשרַאװ ןיא
 ןשיוװצ לַאקָאל ןרעטצניפ ַא ןיא טעברַא יד .סַאג עשנעג ףיוא טפעשעג-רוט
 םעד זיײּפש קינייװ ןבעגעג טָאה ,ןרעפיצ ענעקורט טימ לופ ,רעכיב עבָארג
 ףיוא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ םַארבַא טגעלפ ,ןסנַאליב קידנכַאמ .חומ ןגניי
 ַא ןיא ןעגנערברַאפ רע טגעלפ ןטנוװָא יד .גָאט ןעיורג ןגנַאל ַא ןופ ףוס םעד
 -רַאפ ןגעלפ'ס ואוו ,סעקװעלַאנ ןוא עשנעג קע ףיוא עינרַאיװַאק רעניילק

 ָאד .רעוט-רעטעברַא ןוא רעביירש עשידיי ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןעגנערב

 -וקסיד טָאה ןעמ ,ןעגנולייצרעד עצרוק ןוא רעדיל טנעיילעגרָאפ ןעמ טָאה

 טריפעגניירַא ןבָאה עטנַאקַאב עיינ יד .רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןגעוו טריט
 רעד טָאה הביבס רעקיזָאד רעד ןיא .ץרּפ .ל .י ןופ זיירק םעד ןיא ןעמַארבַא
 -רוטלוק וצ סערעטניא ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב שטנעמיץניװָארּפ רעגניי
 -ַאב ַא ןרָאי עגנַאל ףיוא ןבילבעג זיא רעטַאעט רַאפ םזַאיזוטנע ןַא .םינינע

 ,ןבעל ןקיטסייג ןייז ןופ לייט-דנַאטש

 ,טסערַא ןייז וצ טריפעג טָאה דנוב ןטימ טקַאטנַאק רעגנע סמַארבַא

 "עג יײצילָאּפ יד טָאה טפעשעג-רוטקַאפונַאמ םעד ןיא עיזיווער רעד תעשב

 םַארבַא .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא עיינ רעכיב-סלדנַאה עטלַא יד ןשיווצ ןענופ

 טָארדעג טָאה םיא .ןָאיליװַאּפ ןטנעצ םעד ןיא ןטַאנָאמ טכַא ןסעזעגּפָא זיא

 םיא ימ ןוא טלעג ךס ַא טסָאקעג טָאה רעטעפ ןכייר םעד ןוא גנוקישרַאפ

 גנואיײרפַאב רעד ךָאנ זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה'ס ןעוו .ןעײרפַאב וצ

 -עטַאק סָאבעלַאב רעד טָאה ,טעברַא-יײטרַאּפ ןייז וצ קעװַא קירוצ םַארבַא זיא

 ַאזַא רַאפ טפעשעג ןייז ןיא ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד שירָאג

 ןייז ןוא ,הסנרּפ ןָא ןבילבעג זיא םַארבַא ."קישטשװָאטנוב , ןקידתונשקע

 .טעברַא ןכוז ןביוהעגנָא טָאה ַאטרעב יורפ עגניי

 טָאה ,רעכיב עלַאגעל ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו
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 טעברַאעג טָאה רע .סעיצקנופ עשינכעט עלַא ךיז ףיוא ןעמונעג םַארבַא

 קיטעט ןעװעג ךיוא רֶע זיא רעטעּפש :;עמיטוש-רעטעברַא גַאלרַאפ םעד ןיא

 ןיא ןעוועג ןענייז אטרעב ייס ,םַארבַא ייס .ענליוו ןיא טלעוו יד גַאלרַאפ ןיא

 יו ,עשרַאװ ןיא הריד רעייז ,וויטקַא-ײטרַאּפ םעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש

 -נוטַארַאב ייטרַאּפ עקיטכיוו ןופ טרָא ןַא ןעוועג זיא ,ענליוו ןיא רעטעּפש ךיוא

 ןעמונעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,םוקפיונוצ ַא תעב לָאמנייא .ןעגנוציז ןוא ןעג

 ןטפַאשרעּפרעק:ײײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ןוא דנוב ןופ ,ק .צ ןופ רעדילגטימ לײטנָא

 עשרַאװ ןיא סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא הריד סיקסנַאילעטסַאק ןיא ןעמוקעג זיא

 ,םיטַאבעלַאב יד טימ ןעמַאזוצ עקידנזעװנָא עלַא טריטסערַא ןוא ײצילָאּפ

 -סערַא יד ןשיװצ סָאװ ,םעד בילוצ םולשב טקידנעעג ךיז טָאה טסערַא רעד

 רעלַארטנעצ רעד ןעוו .יקסנילּפַאק רָאטַאקָאװָארּפ רעד ןעוועג ךיוא זיא עטריט

 ןעיירפַאב ענַארכָא רעװעשרַאװ רעד ןסייהעג טָאה טנעמטרַאּפעד-ײצילַאּפ

 גנואיירפַאב יד טרעדָאפעג יקסנילּפַאק לכימ לארשי טָאה ,רָאטַאקָאװָארּפ םעד

 -ַאב סָאד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע .עטריטסערַא עּפורג רעצנַאג רעד ןופ

 -סױרַא טעװ ,עכעלטע ךָאנ טימ וליפַא רעדָא ,ןילַא םיא זיולב ןעיירפ

 ...דשח ַא ןפור

 ןדנוברַאפ ןעועג יקסנַאילעטסַאק זיא ,םעד ךָאנ ייס ,1905 רָאי ןיא ייס

 -גַאלרַאפ ןוא עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ ןוא קינכעט רעד טימ
 ןופ ןרָאי יד ןיא .עלַאגעל רעטעּפש ןוא עלַאגעלמוא רעירפ --- טייקיטעט

 ,עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ ,עיצקַאער

 בילוצ ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןבילבעג רעטייוו רע זיא

 -פיוא עלַאגעלמוא טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא זיא רע ןכלעוו

 ,ןפור

 -עטסַאק יד ןבָאה ,ןכָארבעגסיױא זיא גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןעוו

 ױקַא רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .עשרַאװ ןיא טניואוועג סיקסנַאיל
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 -סנעבעל טַאלבנכָאװ סָאד עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא דנוב רעד טָאה עיצַאּפ
 -עטסַאק םַארבַא .םעדעמ רימידַאלװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןעגַארפ
 טעברַא יד .טעברַא עוויטַארטסינימדַא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יקסנַאיל

 רעמונ רעטשרצ רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו .עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא
 ,לבור 26 יװ ,רעמ טשינ טגָאמרַאפ עסַאק יד טָאה ,לַאנרושז םעד ןופ

 ףיוא זיוה ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַאדער יד
 ,טרילבעמ שינַאטרַאּפס ,ךעלרעמיצ ענעדיײשַאב ייווצ יד .סַאג עיּפילָאװָאנ רעד
 טעברַא יד .ןליוּפ ץנַאג ןופ ןטסידנוב יד רַאפ טקנוּפ-למַאז ַא ןרָאװעג ןענייז
 רעבמעװָאנ ןיא .ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא וויסנעטניא רעמ ךָאנ ןרָאװעג זיא
 ; דנוב ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד יװ סױרַא טפירשנכָאװ יד ןיוש טייג 8

 עכעלגעט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג טַאלבנכָאװ סָאד זיא םורַא שדוח ַא ןיא

 ,ןַאגֹרָא ןשיטסילַאיצַאס ןשידי םעד טגלָאפרַאפ טָאה רוזנעצ יד גנוטייצ

 םעד רעטנוא רעבָא .טכַאמרַאפ ןצנַאגניא גנוטייצ יד 1920 גנילירפ ןיא ןוא
 ריא רַאפ טפמעקעג קידתונשקע 1922 ןופ יז טָאה גנוטייצ-סקלָאפ ןעמָאנ
 ,העּפשה ריא טרעטיירברַאפ ןוא ץנעטסיזקע

 -רענע עצנַאג ןייז גנוטייצ רעד טעמדיוװעג טָאה יקסנַאילעטסַאק םַארבַא
 יד ,רעפסָאמטַא עשירבח יד -- טעברַא ןייז טַאהעג ביל טָאה רע .עיג
 ןוא .סנגיוב עטקורדעג-שירפ ןופ חיר ןפרַאש םעד ,ןענישַאמ ןופ ײרעּפַאלק
 ןקיכָאק רעייז טימ ןסַאג עשידיי עלָאמש יד -- עשרַאװ טַאהעג ביל טָאה רע

 -ַאעט ,ןעייפַאק ערעייז טימ סעירעטרַא עלַארטנעצ עטנַאגעלע יד ןוא ןבעל
 יד ןוא -- ןשטנעמ טַאהעג ביל טָאה רע .סעדייבעג עשירָאטסיה ןוא סרעט
 ןעװעג זיא בוטש רעכעלטימעג סיקסנַאילעטסַאק ןיא טייקכעלטניירפ-טסַאג

 .עקידהחּפשמ ַא ,עקיצרַאה ַא ,עמערַאװ ַא
 סרעלעּפָארּפ עשטייד עטשרע יד ןעוו ,טקידנעעג ךיז טָאה ץלַא סָאד

 ןופ למיה ןקינוז ןרָאלק םעד ןיא עשרַאװ רעביא ןעמושז ןביױהעגנָא ןבָאה
 טזָאלרַאפ םַארבַא טָאה םירבח עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,1929 רעבמעטּפעס
 ענליוו עטלַא יד זיא םישדח ייר ַא ןופ ךשמ ןיא .טָאטש עכעלקילגמוא יד

 ןעמוק ןגעלפ עשרַאװ ןופ .םיטילּפ רעטנזיוט רַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןרָאװעג
 רע .ורמוא ןוא גרָאז סנעמעלַא טלייטעג טָאה םַארבַא ןוא ,תועידי ערעטיב
 קידנעטש רע זיא ןשטנעמ ןשיווצ ןוא טגָאלקַאב טשינ לָאמנייק ךיז רעבָא טָאה

 ףיוא ךיוא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה יױזַא .ךעלטניירפ ןוא קיאור ןעוועג

 ןשיטָאזקע ,ןטנוב ןיא -- ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ ּפַאטע ןטסטנעָאנ םעד

 ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ןרילָאק ןופ טכַארּפ עקידבוט-םוי יד ואוו ,ןַאּפַאי

 ,םיטילּפ יד ןופ טיײקנגָאלשרעד ןוא טייקטלמוטעצ רעד טימ טסַארטנָאק ןפרַאש

 ןוא ,יַאכנַאש ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןטסידנוב עּפורג ַא זיא ןַאּפָאי ןופ

 םַארבַא ךיז ןיא רענעסָאלשרַאפ ַא ,רעליטש ַא לָאמטּפָא טגעלפ ןטרָאד ךיוא

 ןָאדנָאל ןייק ןרָאפקעװַא ןייז זיב .םירבח עטלפייווצרַאפ ,עזעוורענ ןקיאורַאב

 יַאכנַאש ןיא עּפורג רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא

 .עפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו תועידי יד --- עטסרעווש סָאד ןעמוקעג זיא'ס

 זיא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ןירעוט עשידנוב ַא ,אטרעב עטרבח ,יורפ ןייז

 זיא עטנעָאנ עלַא ןופ .רעקנוב ַא ןיא ןעמוקעגמוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
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 סָאד ,עשרַאװ עשידיי סָאד -- טעטש סמַארבַא ,ןבעל ןבילבעג טשינ רענייק
 רעמ ךָאנ ןרָאװעג זיא םַארבַא .טיוט ןרָאװעג ןענייז ענליוו ןוא קסניּפ עשידיי
 טָאה רע ואוװו ןָאדנָאל ןופ ןסַאג יד רעביא קידנעשזדנָאלב ,ןגיװשטנַא
 ןייק ןעמוק וצ : ךַאז ןייא ןגעוו טמיורטעג רע טָאה ,יַאכנַאש ךָאנ טצעזַאב ךיז
 םירבח רעװעשרַאװ עּפורג ערעסערג ַא ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו ,קרָאי"וינ
 ןייז ךָאנ טבעל סע עכלעוו ןיא ,טלעו רעד ףיוא ןשטנעמ עקיצנייא יד --
 ,עשרַאװ עקילָאמַא

 ,רעדמערפ ,רעטנוב ַא ןיא .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא םיורט ןייז
 -סָאמטַא ןַא ןיא ,לזניא ןשידנוב ַא ףיוא טניואוועג רע טָאה טָאטש רעקיזיר
 טעברַאעג רע טָאה טיוט ןייז ןופ רָאי ןטצעל ןיא .טפַאשטניירפ ןופ רעפ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ טקַאטנָאק רעד ןוא ,ויכרַא ןשידנוב םעד ןיא
 ,טרעטנומרעד ןוא טשירפרעד םיא טָאה ײטרַאּפ ןייז ןופ ןרָאי-טנגוי יד טימ

 םעד זיא ןוא טײקכַאװש עשיזיפ ףיוא טגָאלקעג טשינ ךיז לָאמנייק טָאה רע
 -עג טָאה רע יװ ,ליטש ױזַא -- טעטרַאװרעדמוא ןברָאטשעג 1954 יַאמ 1

 ךילרע-זוָאנבוד עיפַאס ,טבעל

 רענייפ ןָאעל .רד

 -שג טָאה רע .שזוגדָאּפ טָאטשרָאפ רעוועקָארק רעד ןיא 1886 ןריובעג
 ןגיוצרעד ןוא דנַאטשלטימ ןופ החּפשמ רעטריאוטיס טוג ַא ןופ טמַאטש
 רעליש ַא יװ ןיוש .שטייד-שיליױוּפ -- רוטלוק ןכַארּפש-ייװצ רעד ןיא ןרָאװעג

 ,גנוגעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא עיזַאנמיג ןופ

 עסיורג 8 טליּפשעג גנוגעווַאב עשיטסילַאיצַאס יד טָאה ךיירטסע ןיא
 -רָאפ ךיז טימ טָאה ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד .לָאר
 טיובעג ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד : רוטַאינימ ןיא לַאנָאיצ;;נרעטניא ןַא טלעטשעג
 ןעיײטרַאּפ עקיטרָא סקעז טרעהעג ריא וצ ןבָאה'ס .תודוסי עוויטַארעדעּפ ףיוא
 רעבָא טָאה'ס .עירעּפמיא רעשירַאגנוא:ךיירטסע רעד ןיא רעקלעפ יד ןופ
 ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא יד טלעפעג ןרָאי עגנַאל
 -קעס עלַאנָאיצַאנ עקידנריטסיזקע יד וצ טרעהעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד

 ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ייב ..ד .ס .ּפ .ּפ רעד וצ עיצילַאג ןיא ןוא סעיצ
 רעד ףיוא טייקיטעט יד ןלעטשוצקעװַא גנובערטש ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 -נוב רעד ןופ םענרַאפ רעסיורג רעד .תודוסי ערעדנַא ףיוא סַאג רעשידיי
 ןבָאה עיצולָאװער רעד ןיא לָאר ריא ןוא דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעשיד
 ,עיצילַאג ןקידנתונכש םניא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד טסולפנייאַאב קרַאטש
 רעשיטסילַאיצַאס רענעגייא ןַא רַאפ גנוגעװַאב ַא ןענַאטשטנַא זיא ןטרָאד ךיוא
 רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןייז לָאז סָאװ ,רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -יירגוצ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא .ײטרַאּפ רעוויטַארעדעּפ רענײמעגלַא
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 רעשידיי ַא ןופ טכער יד רַאפ טיירטש ןשיגָאלָאעדיא םניא ןוא טעברַא-סגנוט

 עשידיי ןעמונעג לייטנא ןוויטקַא ןַא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס
 .רענייפ ןָאעל ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ןטנעדוטס

 ןרָאי יד ןיא ןיוש טקילײטַאב טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה רע
 רעטרילימיסַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד עקַאט זיא רענייפ- ,2
 -עג ןגיוצעגניירַא רע זיא ןרָאי עשיטנעדוטס .ענייז ןיא ןיוש רעבָא ,הביבס
 לענש רעייז .שידיי וצ טרעטנענרעד םיא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ןיא ןרָאװ
 ןוא ןטַארעּפער ןטלַאהעג ךַארּפש רעד ןיא ,שידיי וצ ןעגנַאגעגרעביא רע זיא
 ,ןבירשעג

 -ַאגרָא םנופ טסעפינַאמ רעד ןענישרעד זיא 1905 לירּפַא ןטס20 םעד

 םעד .,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק-ריזינ
 סערגנָאק רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1905 ינויי 9
 "קַא יד ןופ רענייא ןעװעג רענייפ זיא סערגנָאק םעד ףיוא .ײטרַאּפ רעד ןופ
 ןיא קיטעט ןעוועג רדסכ ןיוש רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .ןטַאגעלעד עוויט
 ,ק .צ ןיא ןעוועג רענייפ זיא 1910 ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד
 -ָאיצַאנ רעד ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא'ס .ייטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ
 ערעפס רעד ןיא ןגױצעגניײרַא טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא סנַאסענער רעלַאנ
 יד טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רענעטירשעגטרָאפ ,רענרעדָאמ רעד ןופ
 -ָארּפ ןבלעז םעד .טנגוי עשיטנעדוטס יד לכ-םדוק ןוא ץנעגילעטניא עשידיי

 -ָארּפ רעשידיי רעד טימ ךיז ןדניברַאפ ןייז .רענייפ טכַאמעגכרוד טָאה סעצ
 -ניא ןפיט ַא םיא ןיא טקעוװעגפיוא קיטייצכיילג טָאה גנוגעווַאב רעשירַאטעל

 רעשידיי רעד וצ טייקנדנובעגוצ ערַאבסײרעצמוא ןַא רעטעּפש ןוא סערעט

 ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש

 טסנרע טצעזרעביא רע טָאה ערעדנַא ןשיוצ .שידיי ףיוא ןעגנוצעזרעביא

 -ןענישַאמ יד ,שטנעמ-ןסַאמ רעד ,ַאמעקניה :ןעמַארד עלַאיצָאס סרעלאט

 ןכַארּפש עשיאעּפָארײא ענעדיישרַאפ ןיא טנעיילעג ךס ַא טָאה רע .רעמרוטש

 יָאֹּפ רענעכָארּפשעגסױא רעד .סעמַארד-רעטעעט טַאהעג ביל לעיצעּפס ןוא

 רע זַא ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ליפעג ליפ ױזַא טַאהעג טָאה רעוט רעשיטיל

 רעוװעקָארק רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רעטעּפש זיא

 .רעטַאעט שידיי טפַאשלעזעג

 .ןרעטעלק-גרַאב וצ טפַאשנדייל טגָאמרַאפ ןוא טרָאּפס טַאהעג ביל טָאה רע

 עקיזלעפ יד ןיירַא סנקלָאװ יד ןיא ףיט ףיוא ךיז ןביוה עקָארק ןופ טייוו טשינ

 "ביל ןייז .רעטניוו ייס רעמוז ייס ןעיצ םיא ןגעלפ ןערטַאט יד טָא .ןערטַאט

 ןשיוצ ןטײרּפשרַאפ טלָאװעג רע טָאה ןרעטעלק-גרַאב וצ ,ןרעדנַאװ וצ טפַאש

 ןענַאטשעג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב זיא רע .טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -עג זיא רענייפ .עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעשידנוב רעוועקָארק רעד ןופ שארב

 -לַארטנעצ םעד ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס םנופ רעטעברַאטימ רעוויטקַא ןַא ןעוו

 רענַאיצילַאג) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא

 טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,עשטישז עווָאנ טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער ַא ןוא (דנוב

 .ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא ןבעגעגסױרַא

 -עצנַאק ענעגייא ןַא טַאהעג ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג רע זיא ףורַאב ןופ
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 טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טייצ קינייו רעייז רעבָא ריא טגעלפ רע .עירַאל
 -ַאּפ יד ןעוועג זיא ,עיסעּפָארּפ עכעלטנגייא יד ,ףורַאב רעתמא ןייז ,ןעקנעש
 ןביױהעגנָא ךיז סע טָאה ױזַא .ײטרַאּפ רעד ןיא טעברַא יד ,טייקיטעט עשיטיל
 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבעג סע זיא ױזַא ןוא 1912-1910 ןרָאי יד ןיא

 -ָאקע ןוא רעלַאיצָאס רעד ןופ סרעדנוזַאב ,טנעיילעג ךס ַא טָאה רענייפ
 -קרַאמ רעד ןיא טנװַאהַאב קרַאטש ןעוועג זיא רע .טפַאשנסיוו רעשימָאנ
 ןופ ,עיצולָאװער ןוא המחלמ ןופ ןעמעלבָארּפ יד .רוטַארעטיל רעשיטסיס
 ץיינ יד ,ריא ךָאנ ןוא המחלמ רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ לָאר רעד
 יד ןופ טַאטלוזער ןיא גנוטלַאטשעג רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ ןופ ןעמרָאפ
 ןגָארּפ עלַא יד -- ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ,דנַאלסור ןיא סעיצולָאװער
 דנוב ןיא יו ,ןטיירטש עבלעז יד ןפורעגסױרַא דנוב רענַאיצילַאג םניא ןבָאה
 ,לגילפ ןקניל םוצ טרעהעג טָאה רענייפ .ללכב

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןלױּפ עקיגנעהּפָאמוא סָאד
 ץיינ טנפעעג דנוב רענַאיצילַאג ןופ רעוט עוויטקַא יד רַאפ טָאה ,המחלמ
 ןבָאה --- ייז ןופ ךס ַא .טעברַא רעשיטילָאּפ-שיאייטרַאּפ ןופ ןטייקכעלגעמ
 זיא ייז ןשיװצ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טנָארפ ןיא טקורעגסױרַא ךיז
 עשידיי יד ןופ ,ןטַאר-טָאטש יד ןופ סענובירט יד .רענייפ רבח ןעוועג ךיוא
 ערעייז ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יד ,תוליהק
 סעיצקַא עכעלטפַאשטריװ ןוא עשיטילָאּפ עמַאזניימעג יד ,ןפמַאק ןוא ןקיירטש
 טלעטשעג רעוט עריא ןוא ײטרַאּפ רעד רַאפ ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד טימ
 -נײרַא טעברַא עקיזָאד יד טָאה עקָארק ןיא .ןבַאגפיוא עקיטייזליפ ןוא עטיירב
 טָאה רענייפ .רעביירש ןוא רענדער ,רעוט עקיסַאלק טשרע ייר ַא ןגיוצעג
 זיא ןרָאי עגנַאל .טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןבעגעגקעװַא טייצ עצנַאג ןייז טעמכ
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 טשינ זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעװעקָארק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע
 רע סָאװ ,טעברַא עניילק וצ ןייק רעדָא עקיטכיוו וצ ןייק םיא רַאפ ןעוועג
 ענייז .טייקנבעגעגרעביא ןוא טסנרע ןבלעז םעד טימ ןוטעג טשינ טלָאװ

 ןעוו ,טַאהעג רע טָאה ןטנעמָאמ עטסקידיירפ ענייז ,ןעגנובעלרעביא עטספיט
 ,רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה יד וצ ןקוקּפָארַא ענובירט רעד ןופ טגעלפ רע
 טפַאשביל ךס ַא טימ .;ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ןליפסיוא ןגעלפ סָאװ

 .ףיקס ןוא טפנוקוצ רעד וצ ,טנגוי רעד וצ ןעיצַאב ךיז רע טגעלפ

 -רֶא ענעגייא יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוציז סיוא:גָאט ,ןייא-גָאט
 ןוא עשידיי יד ןופ סעיצוטיטסניא עמַאזניימעג יד ןיא רעדָא סעיצַאזינַאג
 ,גנוציז רעדעי ךָאנ ,ןרעוו דימ טשינ לָאמניק טגעלפ רע ,רעטעברַא עשיליוּפ

 ךיז רע טגעלפ ,ןײרַא טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא ןהעש טרעיודעג טָאה סָאװ
 טָאה גָאט-סטעברַא ןגנַאל ַא ןופ ףוס םוצ .רעשירפ ןוא רערעטייה רָאג ןליפ
 ןרַאװלוב רעוװעקָארק יד רעביא ריצַאּפש ַא ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז טַאהעג ביל רע
 ַא ןיא ןעגנערברַאפ ןוא םירבח עּפורג ַא טימ עפַאק ַא ןיא ןײגנײרַא רעדָא
 רעקיאור ַא ןעוועג קידנעטש זיא רע .רָאמוה טימ לופ ,סעומש ןכעלטימעג

 רעקרַאטש ןוא גנוגערפיוא ןופ ןטנעמָאמ ןיא וליפַא .רעטשרעהַאבטסבלעז ןוא

 גנוטלַאה ןייז .טייקטציירעג ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ רע טָאה טייקנדירפוצמוא

 רע סָאװ ,םעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא ןוא גנוטכַא םיא וצ ןפורעגסױרַא טָאה
 .קיגָאװ ןוא טכַארטעגכרוד ,טכַאזַאב ןדייר קידנעטש טגעלפ רע ,ןגָאז טגעלפ

 םַאזקרעמפיוא ךיז טגעלפ רע :הלעמ ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רע

 .רענייז רענגעק רעטספרַאש רעד וליפַא טדערעג טָאה'ס סָאװ ,ץלַא וצ ןרעהוצ

 רבח ןופ טיבעג-טייקיטעט סָאד ךיז טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םניא
 ,דנוב ןופ .ק .צ םוצ טייקירעהעגנָא ןייז ךרוד .טרעטיירבעגסיוא קרַאטש רענייפ

 ןצנערעפנָאק ,ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל ,ןטַאר-ײטרַאּפ עשידנוב יד ןיא ליײטנָא ןייז

 ןוא טיירב טנַאקַאב ןרָאװעג רע זיא ,ןטַאר-טָאטש יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ

 ױזַא טקנוּפ ןוא .עקָארק ןיא ןסקַאװעג קרַאטש זיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ,טייוו

 ,רעטעברַא עשיליוּפ ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןעמוקַאב םיא ןבָאה'ס ביל קרַאטש יו

 יד ןיא ןעגנוטערטסױרַא עקילָאצמוא ענייז תעשב טרעהעג םיא ןבָאה עכלעוו

 -ירט רעד ףיוא ןוא סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג ףיוא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ

 רעקיטרָא רעד ייב ןרָאװעג רע זיא טסַאהרַאפ ױזַא ,טַאו-טָאטש ןופ ענוב

 ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעשיטסישַאפ-בלַאה ןוא רערענָאיצקַאער

 ןטייצ ייז ןשיװצ ,ןטייצ ענעדיישרַאפ טַאהעג טָאה גנוגעווַאב עשידנוב יד

 רעד זיא 1920 ילוי ןיא ,ןטסערַא-ןסַאמ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עטפרַאשרַאפ ןופ

 טריטסערַא רעוט עשידנוב רעװעקָארק עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ רענייפ רבח

 .עיבמָאד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םניא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא ןרָאװעג

 ןשילױּפ ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ לָאמַא רעדיוװ רע זיא רעטעּפש ןרָאי טימ

 סרעלטיה ברע ,1929 ינוי ןיא ןעשעג זיא סָאד --- רעגַאל עיצַארטנעצנָאק

 ןטכַארטַאב ןתעשב ,טַאר-טָאטש ןופ גנוציז ַא ףיוא .ןלוּפ רעביא לַאפרעביא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטנעדוטס רַאפ סעידיסבוס עשיטָאטש ןופ טעשזדוב םעד

 ןגעק ,םזיטימעסיטנַא ןגעק עדער רעפרַאש ַא טימ ןטערטעגסױרַא רענייפ זיא

 סלַא טָאה ןוא ןטנעדוטס עשיטסישַאפ-שיטימעסיטנַא יד ןופ םזינַאגילוכ םעד
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 ןופ ?יטָאלז ןשילָאבמיס, ַא ןכיירטש וצ ןגָאלשעגרָאפ טסעטָארּפ ןופ ןכייצ
 -ַארפ רעשיטנעדוטס רעד רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,עידיסבוס רעד
 טָאה עסערּפ ערענָאיצקַאער עשיליוּפ עצנַאג יד .עיצַאזינַאגרָא רעלַאנרעט
 טָאה רעגַאל-גנוריגער רעד .ןרענייפ ןגעק עצעה עקיטלַאװעג ַא ןביוהעגפיוא
 טציש יז זַא ןטנעדוטס יד ןזיוו וצ :ןליצ ייווצ ןכיירגרעד וצ ןסָאלשַצב

 ,דנילב קחצי ,רענייפ ןָאעל .רד :ןציו סטכער ןופ .ןיוו ןיא ןטסידנוב עפורג ַא
 .ןיקווב קחצי םה"דבא ,ץישזיּפ םייח .רה : ןעייטש .ןַאמנעזָאר עּפיל .רד

 טימ ךיז ןענעכערּפָא ןוא ?ףירגנָא ןשידיי ןקידהּפצוח; ןגעק דובכ רעייז
 ןקישרַאפ וצ ןלױפַאב טָאה יקסװוָאקדַאלקס-יאוואלס רעימערּפ רעד .ןרענייפ
 טָאה ןכָאװ 6 .עזערעב-זוטרַאק ןיא רעגַאל ןטמירַאב-קירעיורט ןיא ןרענייפ
 ןעמעלַא רע טָאה ,טזָאלעגסױרַא םיא טָאה'מ ןעוו ,ןטלַאהעג ןטרָאד םיא ןעמ
 ,טרעצעגּפָא קרַאטש ןעוועג זיא רע .ךיז ןטלַאה ןייז טימ טשַארעביא םענעגנא
 ןוא ךיילג ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ערעטנומ ַא -- גנומיטש ןייז רעבָא ,ךיילב
 -עג ךיז ןבָאה רעריפ-רעגַאל יד ןכלעוו ,ליצ רעד .טשרעהַאב קרַאטש ,קיאור
 וצ גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעממוא רעבָארג ןוא גנוקידיילַאב ךרוד -- טלעטש
 -יטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג וצ ןליוו ןוא עדריוו ןייז ןכערבעצ
 טָאה סָאד .ץנַאג ןבילבעג זיא רע .ןרָאװעג טכיירגרעד טשינ זיא --- טייק
 .ןזיוװַאב טפנוקוצ עטנעָאנ רָאג יד
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 לַארענעג רעטסינימ-רעימערּפ רעד זיא 1929 רעבמעטּפעס ןטימ ןיא
 ןופ ןפָאלעג רענעמ-הכולמ *עקרַאטש; ערעדנַא ןוא יקסווָאקדַאלקסיָאװַאלס
 עקַאט -- עיסימ ערעדנַא ןַא רָאג טיירגעגוצ לרוג רעד טָאה ןרענייפ ,ןלױּפ
 .עיצַאּפוקֶָא רעשיצַאנ ןופ ןרָאי עטסקיליורג ,עטסרעווש יד ןיא ןלוּפ ןיא

 יָאנ בױהנָא ,גרעבמעל ןיא ןרענייפ ןעזעג ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד
 רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא גרעבמעל ,1929 רעבמעוו
 העדב ןבָאה םיטַאבעלַאב עיינ יד סָאװ ,ןעוועג רָאלק ןיוש זיא'ס .עיצַאּפוקָא
 ןטסידנוב ענעעזעגנָא טימ טרפב ןוא ,רעוט עשיטסילַאיצָאס יד טימ ןוט וצ
 ןוא ךילרע קירגעה רעריפ עשידנוב יד ןופ ןטסערַא יד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס
 -נייא לרַאק .רד עיצילַאג ןיא רעריפ רעשידנוב רעטלַא רעד .רעטלַא רָאטקיװ
 "מעל רעד ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה רעוט עשידנוב ערעדנַא ןוא רעלגייא
 -נעטש יו ,קיאור ױזַא טקנוּפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רענייפ ,הסיפת רעגרעב
 ךָאנ םישדח עטלייצעג ןצנַאגניא .רָאמוה םענייפ ןייז קידנרילרַאפ טשינ ,קיד

 .םעד ןגעוו ןטכַארט טזומעג רע טָאה ,עזערעב-זוטראק ןופ גנואיירפַאב ןייז

 : .עשיטעווָאס יד --- לָאמ סָאד ,הסיפת יד ןדיימוצסיוא ױזַא יו

 רעצרוק ַא ךָאנ זיא עכלעוו ,ענליוו ןייק ןזָאל ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע

 ןייק געוו רעד .עטיל וצ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעביא עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס

 -שיטעווָאס יד טלגומשעג ןעמ טָאה טרָאד ןופ ,עדיל ךרוד טריפעג טָאה ענליוו

 ןטרַאװ ןעמונעג ןוא עדיל ןייק ןעמוקעגנָא זיא רענייפ .ץענערג עשיווטיל

 םיא זיא וואורּפ ןייא .ץענערג יד ןײגרעבירַא ןענעק וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא

 ןט19 םעד .ןכַאמ וצ ןזיוװַאב טשינ ןיוש רע טָאה ןטייווצ םעד .ןעגנולעג טשינ

 .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1940 ילוי

 ןוא ןעגנושרָאפ ןופ קיטקַארּפ עשי'.ד .וו .ק .נ עניטור יד ךרודַא זיא רע

 טנכייצַאב םיא טָאה .ד .וװ .ק .נ עזָאלנסיװעג ,עקידתוירזכַא יד .שינרעטַאמ

 -ָאיצולָאװער-רטנָאק, ,"דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ אנוש, ,"קלָאפ ןופ אנוש, ַא יו

 סָאװ ,ןדייל עשיזיפ ערעווש יד וצ ...הסיפת רָאי 15 וצ טּפשמרַאפ ןוא "רענ

 ךָאנ ןענייז ,ןפַאשרַאפ ןרענייפ ןבָאה הסיפת עשיטעווָאס ןוא .ד .וװ ,ק ,נ יד

 "סורַא טָאה גנושיוטנַא עפיט יד סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ןעמוקעגוצ

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער ןוא ןטסילַאיצָאס עלַא יד ייב ןפורעג

 ,טייקכעלקריוו רעשיטעווָאס רעד טימ גנורירַאב ןיא

 ןטס23 ןזיב ןסעזעגּפָא רענייפ זיא עדיל ןיא הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןיא

 םעד קידנכערב ,רעלטיה יוװ ,םעד ךָאנ גָאט ַא ןעועג זיא סָאד .,1941 ינוי

 לַאפנָא סרעלטיה .,דנַאלסור-טעוװָאס ןלַאּפַאב זיא ,ךַאמּפָא ןשיצַאנ-שיטעוװָאס

 יז זַא ,גנוריגער רעשיטעווָאס רעד רַאפ טרַאװרעדמוא ױזַא ןעמוקעג זיא

 -ײטּפָא-.ד .וװ .ק .נ ןוא ײמרַא רעד ץוחַא ,ןריאוקַאוװע וצ ןזיװַאב טשינ טָאה

 ןיא טצעזַאב טָאה יז סָאװ ,סעירָאטירעט יד ןופ טשינרָאג טעמכ ,ןעגנול

 ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ עּפורג ַא זיא 1941 ינוי ןטס23 םעד .1939 רעבמעטּפעס

 טלָאזעג יז טָאה ןעמ ואוו ,ףיוה-הסיפת םעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגסיורַא

 ןָאעל .רד ...ןריאוקַאװע וצ ייז טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו ,ןסישרעד
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 זיא טונימ רעטצעל עמַאס רעד ןיא טשרע  ,ייז ןשיווצ ןעוועג זיא רענייפ
 טַארַאּפַא רעד .ײמרַא עשיטעווָאס יד ...ןסיש וצ טשינ לעפַאב ַא ןעמוקעגנָא
 ףיוא ןטנַאטסערַא יד טזָאלעגרעביא ןוא ןפָאלטנַא ןענייז ןטסינימַאק יד ןוא
 ןייא זיולב ןעוועג זיא ןבעל םוצ טיוט ןופ זַא ,ןעשעג סָאד זיא ױזַא ,רקפק
 - .ןַאּפש

 *א
 א 8

 ןלוּפ טָאה שרעדנַא יו .עשרַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא זיא רענייפ
 ,19239 טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעזעגסיוא

 ןוא סָאטעג יד ןיא ןרָאװעג טשטעװקעגנײרַא זיא ןבעל עשידיי סָאד
 ןופ ןגעוו ןוא ןכַאג יד ןופ ןדנואוושרַאפ ןענייז ןדיי ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 ,ןליוּפ

 ןוא סעסנָאװ עגנַאל טזָאלרַאפ טַאהעג ךיז רענייפ טָאה עדיל ןיא ךָאנ
 ןוא ןגיוא עיורג-יולב יד טימ ,םינּפ ןייז .ןעמוקעג ץונוצ םיא ייז ןענייז טציא
 רעדנצנעלג ןייז .סַאּפ רעטסעב רעד יו טנידעג םיא טָאה סעסנָאװ עסיורג
 טשינ םענייק לָאמנייק זיא'ס ןוא ןפלָאהעגוצ קרַאטש טָאה שילױּפ רעוועקָארק

 טָאה עשרַאװ ןייק געוו ןייז .טייקשידיי ...ןיא ןייז וצ דשוח םיא ןלַאפעגנייא
 ןעמוקעג זייוכעלסיב רע זיא געוו ןפיוא ,ןכָאװ לָאצ עשּפיה ַא טרעיודעג
 "רַאפ טָאה רֶע סָאװ ,תוחוכ עשיזיפ יד ןופ לייט ַא ןענואוועגקירוצ ןוא ךיז וצ
 .עדיל ןיא הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןופ ןרעמַאק ןוא ןרעלעק יד ןיא ןריול

 טקַאטנָאק ַא ןּפינקוצנָא ןעגנולעג םיא זיא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו
 רעכלעוו ,יקצינּפוטס טַאקָאװדַא ןשיליוּפ םעד ,טניירפ ןטלַא ןַא םענייז טימ
 -כָאט רעד ייב הריד עלַאגעלמוא עטשרע יד ןעמוקַאב ןפלָאהעג ךיוא םיא טָאה

 ,שטיװָארעװלעז טסיטרַא ןשיליוּפ ןטמירַאב ןופ רעט

 ךָאנ זיא'ס .ָאטעג ןטימ טקַאטנָאק ַא טלעטשעגנייא ךיילג טָאה רענייפ
 רעד טימ טייז רעשירַא רעד ןופ גנודניברַאפ עשינָאפעלעט ַא ןעוועג ןַאד
 ןיא ךיז ןעמ טָאה ןפוא םעד ףיוא .הליהק רעשידיי רעד ןופ עירַאלעצנַאק
 סלַא זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס .ָאד זיא רענייפ זַא ,טסואוורעד ףכית ָאטעג
 ןיא ןרעוו ןגיוצעגניײרַא ךיילג רע לָאז ,ןליױּפ ןיא דנוב ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ
 -ַאב זיא'ס .גנוגעווַאב רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ עקידנריפנָא יד
 טימ ףערטפיונוצ ַא ףיוא ןיירַא ָאטעג ןיא םיא ןעגנערב וצ ןרָאװעג ןסָאלש
 -ַאב רעד ןופ רעוט עוויטקַא יד ןוא .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ רעדילגטימ יד
 -ןבמַא-לָאטיּפש ַא ןיא ןײרַא ָאטעג ןיא טלגומשעגניירַא םיא טָאה'מ .גנוגעוו
 "נוא ןופ סולשַאב ןטיול .געט עכעלטע ָאטעג ןיא טכַארברַאפ טָאה רע .סנַאל
 רעד ףיוא ןרָאװעג טקישעגסיױרַא רענייפ זיא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרערעט
 טַאהעג (ךעשזָא יצירואמ טימ ןעמַאזוצ טייצ ַא) טָאה רע ןוא ,טייז רעשירַא
 רעד טימ גנוגעוװַאב עשידנוב עשידרערעטנוא יד ןדניברַאפ וצ עבַאגפיוא יד
 ,טלעוו רעכעלרעסיוא

 : רָאלק ןעוועג ןרענייפ רַאפ ןבַאגפיוא יד ןענייז טייז רעשירַא רעד ףיוא
 דנַאל םניא ןפָאװ -- דנַאלסיוא ןופ ןעלטימ-טלעג .רעוועג ןוא ןעלטימ-טלעג

 -רעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ ןטקַאטנָאק ענייז ךרוד .טייז רעשיליוּפ רעד ןופ
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 ןוא ןסיורג ,ןטשרע ןייז ןקישוצקעװַא ןעגנולעג םיא זיא גנוגעווַאב רעשידרע
 ןופ דליב רָאלק ַא טלעו רעד טכַארבעג טָאה סָאװ ,טכירַאב ןטריזילַאטעד

 -רעטנוא רעזנוא טוט'ס סָאװ ןוא סָאטעג יד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,םעלַא םעד
 ילוי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא טכירַאב רעקיזָאד רעד .,גנוגעווַאב עשידרע
 -רעד ןוא 1942 טסוגױא ןטס21 םעד ןלױוּפ ןופ ןרָאװעג טקישעגסיורַא ,2
 ןָאדנָאל ןיא ךדנוב ןופ רעייטשרָאפ םעד וצ ,טייקכעלטנפע רעד וצ ןעגנַאג
 ןיא דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד וצ ןוא (םיובלעגיז .מ .ש)
 לפיוו זַא ,טנעמוקָאד רעקידנעלסיירטפיוא ףיט ַאזַא זיא סָאד ,1942 רַאונַאי
 ,םשור ןרעיוהעגמוא ןַא רע טכַאמ ,ןענעייל טשינ םיא לָאז'מ לָאמ

 ,.ק .צ ןופ לייט םעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 רעבמעוװוָאנ ןיא
 ,רענייפ :ןעוועג ןענייז דנזעוװנָא .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ
 -ברודַא זיא ךעשזָא רעדייא גנַאל טשינ ןעוועג זיא סָאד .דרַאנרעב ןוא ךעשזָא
 ..ק .צ ןופ גנוציז ַא ןיא ליײטנָא רעטצעל סכעשזָא ןעוועג ךיוא זיא'ס ,ןלַאפעג
 -רַא רעשידנוב רעד ןופ טסַאל-טּפיוה יד ןגָארטעג רענייפ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ,סָאטעג יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סָאד .טייז רעשירַא רעד ףיוא טעב
 טקריוועג טָאה רעקיליורג ךָאנ .םיא ףיוא טגיילעג אשמ ערעווש ַא יוװ ךיז טָאה
 ,תוירחַא ןופ ליפעג ערעווש סָאד ןוא טייקיזָאלפליה ןופ ליפעג סָאד םיא ףיוא

 -ּפיצסיד-טסבלעז ןוא גנוגנערטשנָא ןוורענ ךס ַא טגנַאלרַאפ טָאה טעברַא ןייז
 עשרַאװ ןיא ָאטעג ןטימ טקַאטנָאק ןקידרדסכ ןיא ןייז טזמעג טָאה רע .ןיל
 ןמז-לכ ןרעגַאל יד ןיא םירבח יד טימ ךיוא יװ ,דנַאל ןיא סָאטעג יד טימ ןוא
 "עג םיא ןבָאה טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ םעד .,ןכיירגרעד ייז טנעקעג טָאה'מ
 ַא יא ,.ק .צ ןֹופ דילגטימ ַא יא ןעוועג זיא סָאװ ,יקסנעמעלעצ בקעי ןבעג
 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא הריד עלַאגעלמוא סרענייפ .עקדַאלװ ןוא ,רעירוק

 -עג טָאה'מ ןכלעוו ןופ ,ןָאפעלעט ַאזַא ,.ה .ד ,ןָאפעלעט ןדנילב ַא טימ ַָאטעג
 ןָאפעלעט רעקיזָאד רעד .ןירַא ָאטעג ןיא טשינ רעבָא ,ָאטעג ןופ ןדייר טנעק
 רַאפרעד -- דנַאטשפיוא-ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא ןליפַא קיטעט ןעוועג זיא
 ןופ לַאפכרוד םעד בילוצ .לענש ןוא יונעג ױזַא ןעוועג ןטכירַאב ענייז ןענייז

 ,הריד עלַאגעלמוא יד ןזָאלרַאפ טזומעג רע טָאה ןָאפעלעט

 וצ טַארק רעשילױּפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סַאג רעשירַא רעד ףיוא
 -ױּפ לָאצ ַא ןופ רעייטשרָאפ יד טרעהעג ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,"ןדיי יד ןפלעה
 עלעירעטַאמ ןבעג ֹוצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא-טּפיוה ןייז ,ןעײטרַאּפ עשיל
 רעשירַא רעד ףיוא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי יד רַאפ ץוש ךיוא ןוא ףליה
 ןקיזָאד םניא רעייטשרָאפ עשידיי ייווצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענייפ .טייז
 עשידרערעטנוא יד טימ טקַאטנָאק ַא טגנַאלרַאפ ןעמ טָאה ָאטעג ןופ ,טַאר
 רענייפ .גנוריגער רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ןופ ןזיירק עשירעטילימ
 -נוא םנופ רעייטשרָאפ יד טימ ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא
 יד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .בַאטשילַארענעג ןשידרערעט
 /  .גנוריגער רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ייב ןדיי

 יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל עלַאפָארטסַאטַאק יד
 לָאז'מ זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה ןרעגַאל-ןטיוט יד ןיא דרָאמ-ןסַאמ רעד ,סָאטעג

 -עג ןעמ טָאה טלעװ יד טָא ןכיירגרעד .טלעוו עכעלרעסיוא יד ןרעדורפיוא
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 עשידרערעטנוא עשיליוּפ יד טַאהעג טָאה'ס סָאװ ,ןגעוו יד ךרוד זיולב טנעק
 םעד טַאהעג טָאה גנוריגער רעקיזָאד רעד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ .גנוריגער
 .ףעזי ןוא יַאלָאקימ ,יקסווָאזערעב ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא רענייפ טירטוצ

 ַא -- טייז ןייא ןופ :טסַאל עכַאפליפ ַא ךיז ףיוא טּפעלשעג טָאה רע
 רעד ןופ ןטיונ יד רַאפ גרָאז טימ טליפעגסיוא טייקיטעט ענדומשז עכעלגעט-גָאט

 ;ץניווװָארּפ רעד רעביא ןרעירוק ,ןדיי רַאפ תוריד ,ןטנעמוקָאד ,טלעג :טעברַא
 עשיליוּפ יד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ןשינעגעגַאב -- טייז רערעדנַא רעד ןופ
 -רָאָאק ןשידיי םנופ ןעגנוציז ,,ק .צ םענעגייא ןופ ןעגנוציז ,סעיצַאזינַאגרָא
 ,ןטרָאּפַאר ןוא ווירב ,טעטימָאק-ריניד

 -מַאז ,ןדנָאפ ןבָאה טזומעג טָאה גנוגעווַאב יד :לוע ןַא ךָאנ וצרעד ןוא
 טיהעג טָאה רע .ץוש ףיוא ,עציטש ףיוא ,רעוועג ןופ ףיוקנייא ןרַאפ טלעג ןעל
 ,ןטייווצ ןזיב ןרַאלָאד טרָאּפסנַארט ןייא ןשיווצ זַא ,ןגרָאז טזומעג ,ןשָארג ןדעי
 טעברַא יד לָאז ,ןליוּפ ןייק ןעגנערב ןגעלפ דנַאלגנע ןופ ןענַאלּפָארע יד סָאװ

 ןעוועג ןענייז ןיילק קיטשינ יו .טלעג ןופ ןלעפ ןבילוצ ךיז ןלעטשּפָא טשינ

 ןבָאה ןרַאלָאד ןעוו ,טלָאמעד סָאטעג יד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סעמוס יד
 טלייצרעד ,טלעג סָאד טיהעג טָאה רענייפ ױזַא יוו ,ןוטפיוא טנעקעג ךס ַא ךָאנ
 טָאה רענייפ ןוא גָאט-רעטניוו רעטלַאק ַא ןעוועג זיא'ס, : יקסנעמעלעצ 'ח
 לַאש ַא טימ סעקשטנעה ,ןקָאז יד ןיא ןפָאלשעג טכַאנ יד זיא רע זַא ,טלייצרעד

 -נייא טשינ ןוא ןליוק ןייק טפיוקעג טשינ ריא טָאה סָאװרַאפ --- .זלַאה ןפיוא
 אה ,ד) .טלעג ןייק טשינ בָאה'כ לייוו ,טפיוקעג טשינ בָאה'כ --- ? טצייהעג
 רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,טסואוועג טוג טָאה'מ .(טלעג ןגייא ןייז
 -עּפ ןעוועג זיא רע ."גנוגעװַאב רעד ןופ טלעג עמוס עקידנטיײדַאב ַא טַאהעג
 זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא ןדנָאפ יד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,שיטנַאד
 ,תונובשח עיונעג ןריפ לָאז'מ

 "עצ ןגעלפ גנולפייווצרַאפ יד ןוא טסעטָארּפ רעד ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג
 ,טײקטשרעהַאב ןופ עקסַאמ יד ןסייר

 ,גנוריגער רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעירוק רעד ,יקסרַאק ןַאי
 ןפָארטעג ךיז טָאה ,ןָאטגנישַאװ ןוא ןָאדנָאל ןייק ןליוּפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ
 טגערפעג ייז ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ייווצ יד טימ
 יקסווָאזערעב-רענייפ סָאװ טָא ןוא ,ןעמָאנ רעייז ןיא ןבעגרעביא רע לָאז סָאװ
 : ךיז ןופ סױרַא טגנערב

 ןענייז סָאװ ,עלַא וצ סַאה ַא זייונטנעמָאמ ָאד ןליפ רימ זַא ,ייז טגָאז,
 ..גונעג טשינ ןעוט ייז ...טשינ זנוא ןעװעטַאר ייז לייוו ,טעװעטַארעג ןטרָאד
 ןעמ ןָאק טלעװ רעכעלשטנעמ ןוא רעיירפ רעד ןיא ןטרָאד זַא ,ןסייוו רימ
 לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןוט ייז ןלָאז .טעשעג זנוא טימ סָאװ ןביולג טשינ

 ,ןברַאטש ךיוא ןטרָאד ייז ןלָאז ,עלַא ןברַאטש רימ ...ןביולג טלעוװ יד ןכַאמ

 -רעד ייז ןלָאז ,ערעדנַא ןוא ןלישטרעשט ןופ ןטעניבַאק יד ןריקָאלב ייז ןלָאז

 "נָא ןוא ןביולג טעװ ןעמ זיב ןטערטּפָא טשינ ןוא קיירטש-רעגנוה ַא ןרעלק
 עקיצנייא יד, ..."קידעבעל ןייז ךָאנ ןלעוו סָאװ ,יד ןעװעטַאר וצ ןעלטימ ןעמענ
 ןדיי ענעבילברַאפ לָאצ עניילק יד ןעװעטַאר טנעקעג ָאי טלָאװ סָאװ ,ךַאז
 ןשטייד לָאצ עסיוועג ַא ןעגנערבמוא ךעלטנפע טעװ ןעמ ןעוו ,זיולב ןייז ןעק
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 טשינ ןלעװ ןשטייד ביוא זַא ,ךעלטנפע ןדלעמ טעװ ןעמ ןוא דנַאלסיױא ןיא

 סעּפורג ערעסערג ךָאנ ןעמ טעװ ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ףיוא הטיחש יד ןלעטשּפָא
 ,?ןסישסיוא ךעלטנפע ןשטייד

 רעד ןעוועג זיא יקסווָאזערעב .ןהעש עגנַאל טרעיודעג טָאה סעומש רעד
 -ַאב טזומעג ךיז טָאה רע .רענדער רעקיצנייא רעד טעמכ -- רענדער-טּפיוה
 רעמ סָאװ ןוא תועידי רעמ סָאװ ,םיטרּפ רעמ סָאװ ןבעגוצרעביא ידכ ,ןשרעה
 יד .םוטנדיי ןטעדרָאמעג ןוא ןטקינײּפעג םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעגנַאלרַאפ
 ןוא ןצַאלּפ יז טגעלפ ךָאד רעבָא ,עקיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא גנוגנערטשנָא
 ןוא ןיירַא ּפָאק ןיא ןטסיופ יד טימ ןגָאלשעג לָאמ עכעלטע ךיז טָאה רענייפ
 : ןגירשעג

 עגושמ רע ךיא ,םעד ןגעוו ןדייר רעמ טשינ ןעק ךיא ,טשינ ןעק ךיא;
 ןוא טכירַאב ןייז ןצעזטרָאפ רעטייוו ןוא ןשרעהַאב רעבָא ךיז טגעלפ רע --
 ,(טכירַאב סיקסראק ןַאי ןופ) "ןעמיובלעגיז רוטרַא רַאפ ןגָאזנָא ענייז

 טימ ָאטעג םעד ןעז טלָאװעג טָאה יקסראק .,דליב רעדנַא ןַא רעדיוו ןוא -י

 עמייהעג ךרוד טריפעגניײרַא ןיהַא םיא טָאה רענייפ ןוא ןגיוא ענעגייא ענייז
 -גָא-סנליוו עסיורג רעסָאװ; : םיא ןגעוו טגָאז יקסראק סָאװ טָא ןוא ...ןגעוו
 טשרע ךיא בָאה ,לָאר יד ןליּפש וצ ידכ ,ןעוועג קיטיונ זיא סע גנוגנערטש

 ןטרָאד זיא רע .ןירַא ָאטעג ןיא ןעמונעג ךימ טָאה רע ןעוו ,ןענַאטשרַאפ ןַאד
 -סיוא ,ענעכָארבעצ רעטנזיוט יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ דלַאב
 ."ןדיי עטרעגנוהרַאפ ,עטּפעשעג

 רעד ןופ רעריפ רעד טלייצרעד ןָאדנָאל ןיא טָאה 1944 טסברַאה ןיא
 "ישטרא שַאמָאט ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ
 -תולג רעשיליופ רעד ןופ רעימערּפ רענָאדנָאל רעקידרעטעּפש רעד ,יקסוועש
 םעד ,םיא ייב טָאה רענייפ טייקכעלגנירדוצ רעסָאװ טימ ןוא טפָא יו ,גנוריגער
 רעװעג טנָאמעג ,גנוריגער רעשילױוּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ דילגטימ

 ןעװעג טשינ זיא רע זַא ,ןעוװעג הדומ טָאה יקסוועשישטרא .ָאטעג ןרַאפ

 טַאהעג טשינ טָאה אווָאיַארק ַאימרַא יד :גנַאלרַאפ סרענייפ ןליפרעד וצ חוכב

 ענעגייא עריא רַאפ טלמַאזעג יז טָאה ,ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד ןוא רעוועג גונעג

 "עג ןענייז ײמרַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ שארב -- םעד ץוחַא ; ןפמַאק

 סנטסכעה ..ןדיי יד וצ עכעלטניירפ וצ ןייק טשינרָאג ןטנעמעלע ןענַאטש

 -גומש-רעוועג עניילק טימ ןטקַאטנָאק עקילעפוצ ענלצנייא ןבעגעג ןעמ טָאה

 יו רעבָא .ןרעװלָאװער לָאצ עניילק ַא ןלעטשוצ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רעל

 טקַאטנָאק םעד ךָאד ןעמ טָאה גנורעטיברַאפ יד ןעוועג טשינ זיא'ס קרַאטש

 טשינ ןוא טנעקעג טשינ גנוריגער רעשילױוּפ רעשידרערעטנוא רעד טימ

 ףיוא ןטלַאהַאב ןדיי רעטנזיוט ןעוועג ךָאנ ךָאד ןענייז .ןסיירעביא טרָאטעג

 ,טייז רעשירַא רעד

 יד רעטנוא ךעלטנגייא -- ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןופ תוברוח יד ףיוא

 "רעד וצ טשינ טעברַא עטפַאהרעביפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא -- תוברוח עקיזָאד

 1944 יַאמ ןט1 םעד .ןרעװ ןשָאלעגסיױא ןלָאז ןעקנופ עטצעל יד זַא ,ןזָאל

 וצ ןעגנוסירגַאב טקישעגקעװַא גנוציז ערַאנעלּפ ַא סנייז ףיוא .ק .צ רעד טָאה

 ,רעטעּפש גנַאל טשינרָאג .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד
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 "פיוא רעװעשרַאװ רעד ןכָארבעגסיױא זיא ,גָאטײב 2 ,1944 טסוגיױא ןט1 םעד
 .טייז רעשירַא רעד ףיוא דנַאטשפיוא רעד ,דנַאטש

 .גנוציז ַא סנייז ןטלַאהעגּפָא טָאװ דנוב ןופ .ק .צ רעשידרערעטנוא רעד
 -לַאהַאב ןוא עטעװעטַארעג עלַא ןפור וצ סולשאב ַא ןעמונעגנָא ףכית טָאה רע
 ,טעברַא-ףליה ערעדנַא זיא'ס עכלעוו ןוט רעדָא ןפָאװ ןגָארט וצ עקיאעפ ,ענעט

 ,רעלדנעטשפיוא יד ןופ ןערטנעצ-עיצַאזיליבָאמ יד וצ ךיז ןדלעמ וצ ףכית

 ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ךיז ָאידַאר ןעמייחעג ןכרוד טָאה טלעװ רעד רעביא ןוא
 רעד .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױא םעד ןפלעה וצ דנוב ןופ .ק .צ ןופ ףור רעד
 ףליה עשיטעווָאס יד זַא ,גנונפָאה יד ןוא סיורג ןעוועג זיא גיז ןיא ןביולג
 ןענַאטשעג ןיוש זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד) קרַאטש ןעוועג זיא טנָאנ זיא
 ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא .(עגַארּפ טָאטשרָאפ רעד ןיא לסייוו גערב ןטייווצ םייב
 ןרעגנעל ַא ךָאנ זיא דנַאטשפיױא רעװעשרַאו רעד -- גנושיױטנַא עפיט יד
 ..ןרָאװעג ןכָארבעג ףמַאק

 -פָאה יד ןוא גנורעטַאמסיוא עשיזיפ ןעמוקעגוצ זיא גנושיטנַא רעד וצ
 ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ןבעל ןופ קנופ ַא גנַאל יװ ,ךָאד ןוא .קנערק עזָאלסגנונ

 םיורט ןייז .ויטקַא ןייז ןרעהפיוא טנעקעג טשינ רע טָאה גנַאל ױזַא ,םיא
 ,ךעלריטַאנ ױזַא זיא רעבירעד ןוא דנוב םנופ יובפיוארעדיוו רעד ןעוועג זיא
 -רעדיוו םעד טימ טּפינקעג ןוא ןדנובעג ןעוועג ןענייז געט עטצעל ענייז זַא
 טרובעגרעדיוו ַא זיא סָאד זַא טביולגעג טקה רע ,ןליוּפ ןיא דנוב ןופ יובפיוא
 עשירעפעש ןוא עגנַאל רעבָא ,ערעווש ַא ךיז רַאפ טָאה סאו ,גנוגעוװַאב ַא ןופ
 ,גנונפָאה רעקיזָאד רעד טימ לופ ןברָאטשעג זיא רע .טפנוקוצ

 יא
 לא א

 לָאטיּפש ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןכָאװ רָאַּפ עטצעל יד

 סע עכלעוו ןשיוװצ ,םיריוטקָאד ןופ טכיזפיוא רעקיטלעפגרָאז רעד רעטנוא

 -דלָאג קעלַא .רד דימלת סרענייפ ןוא ןרָאהנעשרעה המלש .רד ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,דנַאטשוצ םענעטירשעגטרָאפ ַא ןיא קַאר ןעוועג זיא זָאנגַאיד רעד .דימש

 ףיוא רע טָאה ךָאד ןוא זיא רע קנארק ךעלרעטעג יו טסואוועג טָאה רענייפ רבח

 -סױרַא ןזיוװַאב טָאה רע .ויטקַא ןייז ןרעהפיוא טלָאװעג טשינ טונימ ןייא ןייֵק

 ץנערעפנָאק רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןענעק וצ חוכ גונעג ךיז ןופ ןעמוקַאבוצ

 רעטנוא טעברַא יד טריפעג טָאה סָאװ ,דנוב ןשידרערעטנוא םנופ .ק .צ םנופ

 דנוב ןופ טעטימָאק םענעפַאשעג-יינ םעד ןוא ,עיצַאּפוקַא רעשירעלטיה רעד

 -בול ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ץנערעפנָאק יד .ןטיבעג עטײרפַאב יד ןיא

 | ,טעב סנקנַארק םייב לָאטיּפש רעניל

 ןילבול ןיא 1945 רַאורבעפ ןטס22 םעד ןברָאטשעג זיא רענייפ ןָאעל .רד

 "עג טכַארבעג רע זיא 1949 ןיא .ןרָאװעג טקידרעַאב קיליײווטיײצ ןטרָאד ןוא

 .עשרַאװ ןיא םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא הרובק וצ ןרָאװ

 רעלָא .ל
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 עפָאי סירָאב .רד

 סעּפע ךיז ןיא ןבָאה טיוט רעקידגנולצולּפ ןייז יא ,ןבעל ץרוק ןייז יא

 ןציּפש יד וצ ,ףױרַא-גרַאב גנַאג רערעװש ַא -- ןבעל סָאד .,סעמַאזניימעג

 -ַארט ַא -- טיוט רעד : םזילַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ,ןשיטסינַאמוה ,ןתמא ןופ

 רעביא ןרעטעלק םייב לַאפ"קילגמוא רעשיג

 ןלָאט יד ןיא ןוא .גרעב-ןערטַאט עקיזלעפ יד

 -- גרעב ןופ ןציּפש יד ףיוא יװ ,ןבעל ןופ

 -רעד וצ ,טייקכיוה וצ גנַארד רעבלעז רעד

 ...טייקנביוה

 ןעמוקַאב ,1892 ןיא עװקסָאמ ןיא ןריובעג

 ,ןטַאט םענעברָאטשרַאפ-גניי ןייז ךָאנ ןעמָאנ ַא

 -ןעגנול ןייז טנשריעג ךיוא טָאה רע ןכלעוו ןופ

 טימ ,הנמלא עגניי ַא ,עמַאמ יד .טיײקנַארק

 רעזנוא עכלעוו ןשיוצ ,רעדניק עניילק ףניפ
 טָאה ,לציּפ עטסנעלק סָאד ןעוועג זיא סירָאב

 ריא ןופ שטנואו ןטצעל םעד טריפעגסיוא

 סעסירָאב ךָאנ ןוא ,טיוט ןייז ךָאנ ןוא ןַאמ

 וצ געוו ןפיוא .,עווקסָאמ טזָאלרַאפ ,טרובעג

 ןוא .עקָארק ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ יז טָאה ,ץייווש רעד

 עקָארק ןיא .קידנעטש ףיוא ןבילבעג "קעשיר, רעניילק רעד ןיוש זיא ָאד

 טייהדניק עצנַאג ןייז טכַארברַאפ רע טָאה (שזוגדָאּפ טָאטשרָאפ רעד ןיא)

 -סקלָאפ יד טקידנעעג גנונעכייצסיוא טימ ןוא טנרעלעג ךיז ָאד .טנגוי ןוא

 -טנַא ָאד ,טסידנוב ַא ,טסילַאיצָאס א ןרָאװעג ךיוא ָאד ,עיזַאנמיג ןוא לוש

 ןוא רענייר ןייז ןופ ןטייקנייש עלַא ןזיװעגסױרַא ןוא ןטנַאלַאט עלַא טלקיוו

 ףיוא טריגַאער ןרָאי עטסירפ יד ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,המשנ רעלעדייא

 ,הביבס ןייז ןיא טקרעמַאב טָאה רע סָאװ ,ןטײקמַאזיורג ןוא תולווע

 טָאה עּפָאי .רעטכייל ןייק ןעוװעג טשינ זיא טנגוי ןייז ןופ געוו רעד
 ןיוש .םערָא ןוא -- טבַאגַאב ןעוועג זיא רע .טיונ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ
 טזומעג סעיצקעל עטַאװירּפ טימ רע טָאה ןרָאי-עיזַאנמיג עגניי ענייז ןיא
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא לָאמניא טשינ .ןטלַאהסיוא ךיז ןענעק וצ ןענידרַאפ
 טכוזדניווש יד :ךַאװש שיזיפ ןעוועג רע זיא ךָאנ וצרעד ,לסיב ַא ןרעגנוה
 טיײקנַארק יד ןוא טיונ יד רעבָא .ןעגנול עכַאװש ענייז ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה
 -רַאטש ,םזילַאעדיא רעכעלטנגוי ,טּפַארק עקיטסייג ,ןכָארבעג טשינ םיא ןבָאה
 ןטייקירעװש עלַא ןעמוקוצייב ןפלעה -- גנובַאגַאב עסיורג ,קורדסיוא רעק
 .ןבעל ןכעלנעזרעּפ ,ןטרַאה ןייז ןופ

 -יא יד טימ ןעגנורדעגכרוד המשנ עכעלטנגוי סעּפָאי טרעוו ירפ רָאג

 -לוש רעד ןיא ןָא ךיז רע טסילש ,רעקירָאי-15 ַא .םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעד

 רַאפ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,("עינעשטָאנדעיז;) גנוקינייארַאפ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 -ויצייטנַא טלעטשעגנייא ,טסייג ןשיטסילַאיצַאס ןיא טריפעג ,גנודליבטסבלעז

 יז יו ,שידנוב-שיאיײטרַאּפ טשינ ךָאנ טנעמָאמ םענעי ןיא רעבָא ,שיטסינ
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 ןיא לייוו ,עיצַאזינַאגרָא עמייהעג ַא ןעוועג זיא'ס .רעטעּפש ןרָאװעג סע זיא

 ןייק טביולרעד ןעוועג טשינ ןענייז עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעקיטלָאמעד רעד

 -לוש רעשיטסילַאיצָאס ַא ֹוצ ןרעהעג רַאפ .טנגוי-לוש ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 רעבָא .ןלוש עלַא ןופ ןפרַאװסױרַא טימ טפָארטשעג ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ,ּפָא טשינ ןעפָאי סָאד טקערש ,ערעדנַא לָאצ ַא יו טקנוּפ

 גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ גנודניברַאפ רעטשרע רענעי טניז

 טימ טרעוװ םזילַאיצַאס ןייז ,קידנעטש ףיוא טסילַאיצַאס ַא ןיוש רע טביילב

 ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ ןדנוברַאפ ,רעפיט ,רעפייר טייצ רעד

 עפָאי ןיוש זיא ,עיזַאנמיג יד ןקידנע םייב ,רָאי 18 וצ ,רעטעברַא עשידיי יד

 ,טסידנוב רענעכָארּפשעגסיױא ןַא

 -עקָארק ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ףיוא ךיז טביירשרַאפ רע

 ידכ ,ןטעברַא זומ ,קיסיילפ טרידוטש רע .טעטיזרעווינוא (רענָאלעגַאי) רעוו

 ןיא קיטעט קיטייצניילג רע זיא ךָאד .,גנוטלַאהסיוא ןייז ףיוא ןענידרַאפ וצ

 -גוב רעד ןיא טנגוי רעשימעדַאקַא רעד ןשיוװצ סרעדנוזַאב .גנוגעווַאב רעד

 .עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס רעשיד

 טלָאמעד -- רע טרעוו המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ןסירעגטימ -- טעטיזרעווינוא רעוועקָארק ןיא ןיצידעמ ןופ טנעדוטס ַא ךָאנ

 טָאה סע עכלעוו ףיוא ,טיילעגניי עשיטנַאמָאר ןוא עשיטסילַאעדיא ענעי טימ

 זיא סָאװ ,יקסדוסליּפ ףעזוי ןופ קיטנַאמָאר-ףמַאק עשיטסירַאצ-יטנַא יד טקריוװעג

 -סַאיזוטנע ןַא ,רעקיליװרעפּפָא ןַא שטנעמ ַא .טסילַאיצָאס ַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ

 ןיא--דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש ןייז ףיוא טקוקעג טינ--ןיירַא רע טערט ,רעשיט

 ןפמעק, טייג טסידנוב רעכעלטנגוי רעד .ןענָאיגעל עשיליוּפ סיקסדוסליפ

 ,ףורטכַאלש רערעלוּפָאּפ ַא ןעגנולקעג טלָאמעד טָאה ױזַא .?םזירַאצ ןגעק

 -ָאס ןופ געוו רעד זיא המחלמ טשינ זַא ,ךיז רע טגייצרעביא רעבָא ןכיג ןיא
 ץלַא טרעוו דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז ךיוא .םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןשיטסילַאיצ

 ענייז וצ קירוצ טייג ,רעטילימ ןופ טיירפַאב טרעוו רע .רעגרע ןוא רעגרע

 -יטעט רעשידנוב ,רעשיטסילַאיצָאס וצ קירוצ ןוא -- סעידוטס עשיניצידעמ

 -ָאס-שידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא קיטעט רעדיוו זיא רע .טייק

 טרָאװ שילױוּפ ַא) קעזנַאױוז עקָארק ןיא טנגוי רעשיטנעדוטס רעשיטסילַאיצ

 קנַאד ַא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןֹופ רעציזרָאפ טרעוו רע .(דנוב רַאפ

 רעפמעקרָאפ רעד סלַא סױרַא ךיז רע טקור ןטייקיאעפ עשירענדער ענייז

 -ןטנעדוטס עשידיי ןוא עשימעדַאקַא-ןײמעגלַא ,עסיורג ייב םזידנוב ןופ

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי עטצעל יד תעב ןעגנולמַאזרַאפ

 -- טיונ ןוא טיײקנַארק ץָארט -- ךרודַא ךיז רע טלגנַאר קיטייצכיילג

 ןיצידעמ-רָאטקָאד ַא טרעװ ןוא טייצ-רידוטש רעד ךרוד

 ליפעג ןשיטסילַאיצָאס ןייז טימ ןדנוברַאפ גנע םיא ייב זיא *רָאטקָאד;

 ןַא ןיא עסַאק ןקנַארק רעד ןופ רָאטקָאד ַא יו .ןייזטסואווַאב-טכילפ ןוא

 רע טיג ,(שזוגדָאּפ) עקָארק ןופ טנעגעג רעשירַאטעלָארּפ-טכידעג ,רעמערָא

 .ףור רעייז וצ טיירג קידנעטש זיא ןוא ןטנעיצַאּפ עקנַארק ענייז ּפָא ךיז

 -טינעג עשינעמכַאפ ןוא ץנעגילעטניא ןייז ,ןקנַארק םעד רַאפ סערעטניא ןייז

 .רעטעברַא עשיליופ ןענייז ייז ןופ ליפ ,ןטנעיצַאּפ ענייז ןרעבױצַאב טייק
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 ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םעד ןרעטעגרַאפ ,ןקַאילָאּפ יו ןדיי ,עלַא רעבָא

 ןעגנודנעוו עלַא ןעמוקוצכָאנ תוחוכ ןוא טייצ טפָא םיא טלעפ סע .רָאטקָאד

 .םוטעמוא ףליה טגָארט רע .ּפָא טשינ םענייק טגָאז רע -- עקנַאוק יד ןופ

 םענעגייא ףיוא טכיזקיר ןָא -- טכַאנייב ןוא גָאטיײב -- טונימ עדעי טיירג

 רעשיטסילַאיצָאס !ןטסנידרַאפ עלעירעטַאמ רַאפ סערעטניא ןָא ;טנװעג

 רעשיניצידעמ רעכעלגעט-גָאט ןיא טעדנעװעגנָא ,םזינַאמוה ,םזילַאעדיא

 .קיטקַארּפ

 ןיא ןביולג ןשיטסילַאיצָאס ןייז סױרַא ךיוא רע טזייוו קיטייצכיילג ןוא

 "טימ ַא זיא רע .טעבוַא רעשידנוב רעשיטקַארּפ ןיא ךיוא ,ףמַאק ןשיטילָאּפ

 ,דנוב ןופ טעטימָאק רעוװעקָארק ןופ --- רעציזרָאפ ַא ,טייצ עטצעל יד --- דילג

 -נולמַאזרַאפיײטרַאּפ ףיוא טדער .טײקיטעט -ייטרַאּפ רעדעי ןיא לײטנָא טמענ

 רעדילגטימ-יײטרַאּפ רַאפ סעמעט ענעדיישרַאפ ףיוא ןטַארעּפער טלַאה .,ןעג

 גנוגעווַאב רעד טַאט ןוא טַאר טימ טניד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּכָארּפ ןיא ןוא

 זיא טעברַא רעדעי ייב ,לָאמ עלַא ןוא .קיטיונ זיא סָאד ןעוו ,טייצ רעדעי וצ

 ,רענייר-לָאטשירק ,רעקיליװרעפּפָא ,דעשיטסַאיזוטנע ןַא -- רעבלעז רעד רע

 .טסידנוב-טסילַאיצָאס רעקיביולג-ףיט ַא .רעפמעק רעשיטסילַאיצָאס

 רע .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ןח רעד טגיל ,טוט רע סָאװ ,ץלַא ףיוא

 לעוט-ײטרַאּפ ַא יו ;ןטנעיצַאּפ ענייז ןשיווצ --- רָאטקָאד ַא יו :; טבילַאב זיא

 ןוא רבח ַא יו ;גנורירַאב ןיא םיא טימ טמוק סָאװ ,עסַאמ רעד ןשיווצ ---

 ןייק סױרַא טשינ טזייו רע רעבָא ,טניירפ עטנעָאנ ענייז ןשיווצ -- שטנעמ

 םיא רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,קילג ןופ ןרָאי עכעלטע יד .טייקנדירפוצטסבלעז

 ןקיטסייג ןרעכעה ןיא רָאנ ,ןלעירעטַאמ ןיא טשינ קילג -- ןביוהעגנָא טשרָאקָא

 .גנומָאקלופרַאפ רעקידרהסכ וצ טבערטש רע .?עילַאק, טשינ םיא ןכַאמ --- ןיז

 ײכ ךיז רעביא טעברַא ,ןילַא ךיז ךיוא --- רָאנ ,ערעדנַא זיולב טשינ טנרעל

 -סייג ןייז ּפָא טשינ טלעטש .רעוט רעשיטסילַאיצָאס סלַא ייס ,רָאטקָאד טלַא

 .ייז טימ ןעמַאזוצ רע ןוא -- ןבַאגפיוא ענייז ןסקַאװ סע .גנַאג ןקיט

 ףוס רעד זַא ,ןלעטשרָאפ טלָאזעג ךיז טָאה רעװ ןוא --- ףוס ןרַאפ ץרוק

 ,ןבַאגפיוא עסיורג עיינ ייווצ ךָאנ ןעמוקַאב רע טָאה -- טנעָאנ ױזַא ןיוש זיא

 "רעד ןיוש רעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ,עקָארק ןיא זיא 1924 ןיא

 -ערָאעט ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ,עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס רעשידנוב רעטנָאמ

 יױּפ רעד ןיא לַאנרושז-שדוח ,רעשידנוב-שיטסילַאיצָאס ,רעשיטילָאּפ-שיט

 רעד ןופ טנדרָאעגניײא ,גנומענרעטנוא ןַא .(ףמַאק) ַאקלַאוװ ךַארּפש רעשיל

 סָאװ ,ןעלטימ-טלעג עטשרע יד ןפַאשעג דע טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד

 רענעי ןיא .עבַאגסיױא עטגַאװעג ַאזַא ןביוהוצנָא ידכ ,קיטיונ ןעוועג ןענייז

 ןיא טנגוי רעשימעדַאקַא רעשידיי רעד ףיוא סולפנייא רעשידנוב רעד זיא טייצ

 םעד ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ גונעג .רעקידנטײדַאב ץנַאג ַא ןעוועג עקָארק

 ןשידיי ַא וצ ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ ןוא ענײמעגלַא תעב ,1924 רָאי ןבלעז
 -עגסיוא ייווצ יד ןופ זיא ,(ןעּפרעװטנַא ןיא) רָאפנעמַאזוצ-טלעוו ןשיטנעדוטס

 "נוב ַא -- רעטייווצ רעד ןוא ,טסינויצ ַא ןעוועג רענייא ןטַאגעלעד עטלייוו

 ,ןעועג ךעלגעמ זיא עגַאל רעד טָא ייב .(תורוש יד ןופ רעביירש רעד) טסיד

 לָאז עבַאגסיוא-שדוח רעשידנוב רעטנָאמרעד רעד רַאפ ויטַאיציניא יד זַא
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 עבַאגסיױא עיינ יד .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטס רעד ןופ ןעמוק
 ,ןגַארּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא עשידנוב-ןײמעגלַא ןעלדנַאהַאב טפרַאדעג טָאה

 "נוב טייצ רענעי ןיא רעוװיטקַא ץנַאג רעד ןופ םינינע ערעקיטכיוװ ךיוא יו
 ןטערטעגוצ זיא'מ ןעוו ןוא .טנגוי רעשימעדַאקַא רעד ןשיווצ טעברַא רעשיד
 סָאד ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ןעפָאי ןיא ,ןַאלּפ םעד ןופ גנוריזילַאער רעד וצ
 ןייא יו רעמ טשינ .לַאנרושז םעיינ םעד ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער יד ןריפנָא
 טרעשַאב ןעועג טשינ םיא זיא סע .ןוטעג טעברַא עיינ יד רע טָאה טייצ רָאי
 ַאקלַאוו ןופ גלָאפרעד ןשילַארָאמ ןקידרעטעּפש םעד ןוא גנולקיװטנַא יד ןעז וצ

 ןיא לַאנרושז ןשיטסילַאיצָאס ןשיטערָאעט טייצ רענעי ןיא ןקיצנייא םעד --

 1927 ףוס זיב ןעגנַאגעגסױרַא זיא לַאנרושז רעד) .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 ןיא -- דנוב ןופ .ק .צ ןופ עבַאגסיוא ןַא סלַא -- 1928 ןופ :;עקָארק ןיא

 .(עשרַאװ

 זיא 1924 ףוס .עבַאגפיוא עטייווצ סעפָאי טרעיודעג טָאה רעצריק ךָאנ
 ןליױּפ ןיא דנוב ןופ רָאפנעמַאוצ רעטירד רעד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא
 -רָא רעוועקָארק רעד ןופ טַאגעלעד ַא יו רָאפנעמַאזוצ םוצ ןרָאפעג זיא עפָאי
 .גנוטכיר-"רעייווצ, רעד ןופ טנַאטנעזערּפער ַא יו ןבילקעגסיוא ,עיצַאזינַאג
 דילגטימ ַא יװ ןרָאװעג טלייװעגסיוא רע זיא רָאפנעמַאזוצ ןבלעז םעד ףיוא
 ייב רעטעּפש ייס ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ייס .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ
 -פיוא ליפ ךיז וצ ןגיוצעגוצ רע טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעגנוציז יד
 סָאװ ,םירבח דצמ ךיוא גנונעקרענָא עמערַאװ ןענואוועג ןוא טײקמַאזקרעמ
 ןופ ןגַארפ-טיירטש יד עגונב גנולעטש ןייז טימ םיכסמ ןעוועג טשינ ןענייז
 -סכעה רעזנוא ןופ הביבס םיא רַאפ רעיינ רעד טָא ןיא ךיוא ןוא .,ײטרַאּפ רעד
 .טבילַאב ןרָאװעג רע זיא גנוריפנָא-יײטרַאּפ רעט

 ןייז ןופ גָאװ יד : רוטַארעּפמעט ַא ןוא גָאװ ַא טַאהעג טָאה טרָאװ ןייז
 ,ןעמערַאװ ןייז ןופ רוטַארעּפמעט יד ,עיצַאטנעמוגרַא ןוא גנוגייצרעביא רעפיט
 .ןביולג ןוא ץרַאה ןקיטכירפיוא

 .ןרעה וצ טרָאװ ןייז ןעוועג טרעשַאב גנוגעווַאב רעד זיא גנַאל טשינ
 -סנבעל ןייז ןרָאװעג ןטינשעגרעביא גנולצולּפ זיא 1925 טסוגיױא ןט22 םעד

 ...געוו
 ןייז טימ ןעמַאזוצ גרעב-ןערטַאט יד ןיא גולפסיוא ןַא ףיוא ןעוועג זיא רע

 טרעדנַאװעג ןעמַאזוצ עלַא ייז ןבָאה גָאט ןצרעפ .טניירפ רָאּפ ַא ןוא יורפ
 ,ןגיוצעג ױזַא םיא טָאה סע עכלעוו וצ ,ןציּפש-גרַאב רעביא טרעטעלקעג ןוא

 זיא עּפורג יד .ןרעמוז עקידרעירפ ליפ טכַארברַאפ טָאה רע עכלעוו ןשיווצ
 ךיז 'רע טָאה ,טסוגיױא ןט22 םעד ,לָאמנייא .,ןעמַאזוצ טייצ עצנַאג יד ןעוועג
 קעװַא ,ןײלַא רענייא ,זיא ןוא עּפורג רעד ןופ טלײטעגּפָא העש עכעלטע ףיוא

 ןיא גרעב-ןערטַאט יד ןופ טייז .רעשיכעשט רעד ףיוא ,ריצַאּפש ןצרוק ַא ףיוא
 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ רע זיא רעמ ןוא --- (לָאט-ןזלעפ) קסימָאלז ענילָאד רעדו
 עּפוק ַא רעטנוא םענעטָאשרַאפ ןוא םענעלַאפעג .ַא ןענופעג םיא טָאה ןעמ
 יי ...רענייטש

 יד .עקָארק ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא זיא רעּפרעק רעטיוט רעד
 .מוא םעד ףיוא רעיורט ןוא רעצ ןופ ןעגנורדעגכרוד ױזַא ןעוועג זיא היוול
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 -רעיורט עכעלטפַאשלעזעג עסיורג ייב ןעוו ןטלעז יװ ,קילגמוא ןטעטרַאוװרעד
 -ַארט ןעוו ,ןרָאי עכעלקילג ענעי ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סע .סעיצַאטסעפינַאמ
 .עקידעבעל ןעוו ...גנוניישרעד"ןסַאמ ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טיוט רעשיג
 -- םידיחי טשינ ןוא םידיחי ןופ קילגמוא ןרעביא טקיטייװעג ןבָאה ןסַאמ
 ..ןסַאמ ענעטינשרַאפ יד רעביא

 זיא ייז ןופ רענייא .רענדער עכעלטע טדערעג ןבָאה רבק םענעפָא םייב
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ רענעמוקעג לעיצעּפס רעד -- ןעוועג
 ..רעטלַא רָאטקיװ רבח ,דנוב

 שינייב טָאה גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןוא
 : רבח םענעברָאטשרַאפ גנולצולּפ םעד ןגעוו ןבירשעג ױזַא שטיװעלַאכימ

 ןופ טַאגעלעד סלַא טמוק עפָאי ,(1924) רָאפנעמַאזצ רעטצעל רעד 2
 -יינש יױזַא קיגָאל יד ,טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז יו ,ןסקַאוװעגסיױוא יווװ .עקָארק
 רעשיטילָאּפ ַא .טסידנוב רעפייר ַא .טיובעג טסעפ ױזַא רעטרעװו יד ,קיד
 ַא ןעמוקעגוצ :תחנ ןופ טלּפַאצ ץרַאה סָאד ,ןָא טלעווק גיוא סָאד .רעפמעק
 רעדנילב ,רעטיױט ַא טמוק גנולצולּפ ןוא . . . רעריפ ַא ןסקַאװעגסיױא ,רבח
 ,,,טבולש ןפיט ןיא ךיז טימ ןיירַא םיא טיצ ןוא ןייטש
 ..."גנונעפָאה יד ןדנואוושרַאפ ,לַארטש רעד ןשָאלעגסיוא |

 זיא ,לרוג ןשיגַארט ןייז ןופ גָאליּפע ןַא יו ,רעטעּפש רָאי 20 עּפַאנק

 ,עטסטנעָאנ ייווצ ענייז ןופ םוקמוא רעד ןעמוקעג
 (דרַאבסָארג םייה רעד ןופ) עפָאי ַאטסוג ,רד ,יורפ ןייז טמותירַאפ טָאה רע

 .(קעמיש) ןועמש --- רָאי עכעלטע ןופ לגניי ַא ןוא
 ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה יז .ןירָאטקָאד ַא ןעוועג ךיוא זיא יורפ יד

 -סיוא ןוא טכַארטַאב ךיוא יז טָאה ,ןַאמ ריא יו ױזַא ןוא ,ןטיײקנַארק-רעדניק
 -רעביא ןַא ןעוועג זיא יז ךיוא .תוחילש עלַאיצַאס ַא יו ײרָאטקָאד טריפעג
 ןוא עיירטעג ַא ,עטרבח-יײטרַאּפ ַא ,עקטסילַאיצָאס עקיביולג-ףיט ןוא עטגייצ

 -ײטרַאּפ ןוא ןירָאטקָאד ,רעטומ ,יורפ ַא יו .עקטסידנוב ענעבעגעגרעביא
 -גלַארטש ,ןייש .טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ַא ןעוועג יז זיא םעלַא ןיא --- עטרבח
 -מוא רעד -- זיב .קלָאפרָאּפ ךעלקילג ,גניי ַא ןעוועג זיא סע ,קידוונח ,קיד
 | ...טדיישעצ ייז טָאה קילג

 םייב ךוזַאב ַא טימ גָאט ןדעי ןביֹוהנָא טלָאמעד יז טגעלפ גנַאלנרָאי
 ןגיוצרעד יז טָאה טסייג םענעגייא ריא ןוא ןייז ןיא ...ןַאמ ריא ןופ רבק
 .יןעמוקעגמוא ןענייז ןוז ןוא עמַאמ -- זיב .ןוז ןקיאעפ ,ןקיצנייא רעייז
 ...ןברוח ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ לובמ ןקיטולב םעד ןיא -- עדייב

 -וקעגמוא זיא עמַאמ יד ,ןפוא ןבלעז םעד ףיוא טשינ .קיטייצכיילג טשינ
 ןפרָאװעגנײרַא יז זיא ןיילַא .ריא ייב ןעוועג טשינ זיא ןוז רעד ,רעירפ ןעמ
 ,רעמַאקדזַאג ַא ןיא ןרעוו וצ טכַארבעגמוא --- ןָאגַאװ-ןטיוט ַא ןיא ןרָאװעג

 ןוא .ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק טָאה דנַאטשרעדיױװ ןוויטקַא ןַא ןלעטש ןגעוו

 קיליוויירפ ןיירַא טשינ זיא ;טיוט םוצ ןריפ טזָאלעג טשינ ךיז יז טָאה ךָאד

 ...ןָאגַאוװ-ןטיוט ןיא ,ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז יז טָאה ןיילַא .ןווױא-זַאג ןיא

 -רעביא .סעקנילבערט יד ןופ ,סָאטעג יד ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא ןוז רעד

 ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןגיוצרעד .דנַאטשפיוארָאטעג רעװעשרַאװ םעד טבעלעג

 רעד ףיוא ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא וויטקַא ןעועג רע זיא ,טסייג
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 םעד טבעלעגרעביא טשינ טָאה רע ךיוא רעבָא .עשרַאוװ ןופ טייז רעשירַא
 -יליוּפ רעד ןכָארבעגסיױא ,1944 טסוגיױא ןיא ,עשרַאװ ןיא זיא'ס ןעוו ,לובמ
 ןיא ןלַאפעג ,רָאי 23 ןופ רעטלע ןיא ,עפָאי ןועמש זיא ,דנַאטשּפיוא רעש

 ןיא רעוועג טימ ,רעפמעק ַא יװ ןלַאפעג ,ןטכַאלש יד ןופ גָאט ןטשרע םעד
 ,ןטצעל ןקיזָאד םעד ןיא ענעלַאפעג עטשרע יד ןופ רענייא .דלעה ַא יו ,טנַאה

 רעטויאורּפעג-רעווש רעד ןופ ףמַאק-יצַאנ-יטנַא ןשיאָארעה ןוא ןקיטולב ,ןגנַאל

 ..סעפָאי ענעמוקעגמוא-שיגַארט יירד יד ןופ רעטצעל רעד .עשרַאװ

 רערעש לאונמע .רד

0 

 ָאריּפַאש ַאלעב

 עדייב ןשיוװצ ןליױּפ ןיא ןטלַאטשעג-ןעיורפ עטסנייפ יד ןופ ענייא
 ןיא טלצרָאװרַאפ ףיט ,טָאטש עשידיי עטלַא יד --- ןילבול .תומחלמ-טלעוו
 טלדנַאװרַאפ ןרָאי רעקילטנעצ עטצעל יד זיא -- עטכישעג רעשידיי רעד
 ' גנוטסעפ עשידנוב ַא ןיא ןרָאװעג
 "מוא יד -- ָאריּפַאש ַאלעב ןוא
 ןוא עשיגרענע - ךעלדימרעד
 עשיטסילַאעדיא -  זָאלצענערג

 -טּפיה ַא ןעועג זיא -- יורפ
 -ָאנ ריא .,גנוטסעפ רעד ןופ לייז
 ןלײטוצּפָא ןעוועג טשינ זיא ןעמ

 דנוב רענילבול םעד יװ ,דנוב ןופ
 ןדנובעגפיונוצ רדסכ ןעמ טָאה
 ,טייקיטעט ןוא דייר עריא טימ
 -ַאב עמַאס יד וצ טרעהעג טָאה יז
 ,טָאטש ןיא ןשטנעמ עטסטביל

 -ַאב עשידיי עמערַא עצנַאג יד
 טקנעשעג ריא טָאה גנורעקלעפ
 ןופ .יורטוצ ןטצענערגַאבמוא

 יז טָאה ,ןירעטלַאהכוב ַא ךַאּפ

 ןצונ ןוא תוחוכ ענעגייא עריא

 -ןיא ךיז רָאנ טנובשחעג טשינ

 ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ןצנַאג

 ןוא .לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס

 ךעלריטַאנ ,ןדײשַאב ױזַא ייברעד
 טָאה יז ןעוו .ךעלמיטסקלָאפ ןוא

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,טדערעג

 שיּפיט ױזַא -- םיטש ַא טמוק'ס

 ץרַאה עמַאס ןופ -- שירענילבול
 ,שינעטכידעג רעשידיי רעד ןופ
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 -עווַאב עשידנוב עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה ןילבול סָאװ טקוקעג טשינ
 םעד ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ,ץנעגילעטניא ןַא זַא ,ןייז הדומ ןעמ זומ ,גנוג

 סרעדנוזַאב .טַאהעג טשינ דנוב רעד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ םענרַאפ
 -ןוא ןיא ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןזיב קיטכיר סָאד זיא
 ,ָאריּפַאש ַאלעב עטרבח ןזיװַאב ךיז טָאה ןעייר ערעז

 םינּפ ןייק ןעװעג טשינ יז זיא ,דנוב םוצ ןעמוקעג זיא ַאלעב ןעוו
 ןיוש טָאה יז .ןילבול ןיא ענערַא רעכעלטפַאשלעזעג-שידיי רעד ףיוא תושדח
 -עד-שידיי ןיא טעברַא עכעלטּפַאשלעזעג רָאי עכעלטע ךיז רעטניה טַאהעג

 ןבָאה ןייארַאפ ןטנָאמרעד םעד ןופ ןעמַאר יד .ןייארַאפ-רוטלוק ןשיטַארקָאמ
 ,טנעמעלע-רעטעברַא רעד יו םעדכָאנ טרפב .טלעטשעגנדירפוצ טשינ ריא
 ,ןייארַאפ םעד ןריפנָא ןוא ןפַאש ןיא טקילײטַאב בױהנָא ןיא ךיז טָאה סָאװ
 ןטלַאטשנַא עלערוטלוק ענעגייא ןפַאש ןביוהעגנָא ןוא קעװַא םיא ןופ זיא
 יז טָאה -- ?םַאטש ןיימ ןופ שרוי םעד ןענופעג ךיא בָאה דנוב ןיא טשרע;
 ןוא .ןסעומש עטַאװירּפ ערעזנוא ןופ םענייא ןיא טקירדעגסיוא ךיז לָאמַא
 ,החּפשמ רעשידיסח ןוא רעמורפ רעייז ַא ןופ יז טָאה טמַאטשעג

 זיא החּפשמ ריא .1891 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ךעלנײשרַאװ זיא יז
 יד ןעוװעג זיא רעטסעוװש סרעטומ ריא .םייבר תורוד טימ ןדנובעג ןעוועג
 .רעגייא עלהמלש 'ר -- םייבר רענילבול עטצעל יד ןופ םענייא ןופ יורפ
 טפעשעג ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ןעוועג זיא ,רעטָאפ סַאלעב ,ָאריּפַאש המלש
 טשינ רע זיא ריבג ןייק .יירעקורד רעניילק ַא ןופ ןוא ןלַאירעטַאמ"ביירש ןופ
 ענייז ןבָאה ךָאד .דיסח רערעג ַא ןוא הסנרּפ-לעב ַא דיי ַא רעבָא ,ןעוועג
 ןוא -לטימ ןעמוקַאב ,עטסטלע יד ןעוועג זיא ַאלעב עכלעוו ןופ ,רעטכעט יירד
 -מיג ןופ טייוו ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןוז ןקיצנייא םעד .גנודליב-טעטיזרעווינוא
 עשילוּפ-שידיי ןיא סנירערעל ןרָאװעג ןענייז רעטסעווש ייווצ סַאלעב) .עיזַאנ
 יד ןיא ןגעלעג ןצנַאגניא זיא רעטכעט יד ןופ גנואיצרעד יד .(ןלוש-לטימ
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד) רעטומ רעד ןופ טנעה
 -ַארקָאטסירָא-קיטסייג םעד טנעקרעד ןעמ טָאה רעטומ רעד ןיא ,(המחלמ
 ריא טימ ןסעומש וצ ןגינעגרַאפ-קיטסייג ַא ןעוועג זיא'ס .םַאטשּפָא ןשיט
 טוג ןעוועג זיא יז רעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןגעוו
 יד ענייא ןוא טַאהעג ביל רעייז ךיז ןבָאה רעטכָאט ןוא עמַאמ .,טנװַאהַאב
 ןוט וצ ייוו טשינ טימַאב ךיז טָאה ָאריּפַאש ַאלעב .ןענַאטשרַאפ טוג עטייווצ
 ןעמ טָאה רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר .רעטומ ריא ןופ ןליפעג עזעיגילער יד
 ךיז טָאה'ס ואוו ,ףיוה סניבר םוצ ןענוװַאד רעטומ ריא טימ ןייג ןעזעג יז
 סָאד ריא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רענייק .רעגייא עלהמלש 'ר טצעזַאב
 -ָאסבַא טמיטש סָאד זַא ,ןענַאטשרַאּפ ןבָאה רימ .טוגמוא רַאפ ןעמונעג טשינ
 ַא ךָאנ טרפב -- ןטייוװצ ַא ןוט יו טשינ ןופ רעטקַארַאכ ריא טימ טול

 ...עמַאמ

 הנותח יז טָאה'מ .ןוטעג ךודיש ַא ןַאלעב טימ ןעמ טָאה רָאי ןצכַא וצ
 רעכלעוו ,(רעפיש) רעמיטנגייא-זיוה רענילבול ַא ןופ ןוז ַא טימ טכַאמעג

 -גניי 2 ןַאמ םעד ןופ טַאהעג טָאה יז .סוחי ןיא ןפיוקנייא טלָאװעג ךיז טָאה
 טשינ ןבָאה -- יורפ עכעלטלעוו ַא יז ,דיסח ַא רע --- קלָאפרָאּפ סָאד ,ךעל
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 ייוצ יד ןעמונעגוצ יז טָאה ייברעד .טגעג ךיז ףוסל ןוא ןעמוקסיוא טנעקעג

 ןענַאטשרַאפ טָאה'מ יװ .רעטומ ריא וצ טרעקעגמוא ךיז ייז טימ ןוא ךעלגניי

 ןבעל ןפיוא ןקילב ערעייז סָאװ ,םעד בילוצ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ייז ןענייז

 .ךעלצעזנגעק ןוא ןדישרַאפ ןעוועג ןענייז

 געט יד ןיא ,1918 רעבמעוַאנ דנוב םוצ ןעמוקעג זיא ָאריּפַאש ַאלעב

 ףךיא טימ ןעמַאזוצ .עיצולָאװער רעשירַאגנוא-ךיירטסע ןוא רעשטייד רעד ןופ

 ךיילג ךיז טָאה םוקנָא ריא רעבָא ,עכעלטע ךָאנ ןעמוקעג טלָאמעד ןענייז

 עקידנריפנָא ערעזנוא ןיא טרָא ןַא ןעמונרַאפ ךיילג טָאה יז ,ןליפ טזָאלעג

 זיא גנולמַאזרַאפ ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעטסטנָאנ רעד ףיוא ןוא ןצנַאטסניא

 ,טעטימָאק ןיא ןרָאװעג טלייוועג יז

 -טָאטש רענילבול םוצ לָאמ ןטשרע םוצ יז טרידידנַאק 1919 רָאי ןיא

 ןשיגָאל ןוא ךַארּפש רערָאלק ריא קנַאד ַא .טלייוװעגסיוא טרעוו ןוא טַאר

 טרעוו ןוא טרָא ןטשרע ןפיוא סױרַא טַאר:טָאטש ןיא ךיז יז טקור קנַאדעג

 -טָאטש ןיא סעדער עריא .עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ ןירעריפ עשיטקַאפ יד

 רעשיטָאטש רעד ןופ טפַאשטנעק רעטוג טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה טַאר

 זיולב טשינ ץרא ךדד היא וצ ןפורעגסױרַא םעד קנַאד ַא ןוא טפַאשטריוװ

 -עסיטנַא ןוא םיאנוש ענעסיברַאפ .יד-.ןופ וליפַא ךָאנ ,טניירפ ערעזנוא ןופ

 ןיא זַא ,טליפרעד דלַאב ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד .ןטימ

 ןירעפמעקרָאפ עקידריו ַא ןענופעג ייז ןבָאה רעטכָאט רעשידיסח רעד טָא

 ,ןסערעטניא ןוא דובכ רעייז ןופ ןירעטערטרַאפ ענעקָארשרעדמוא ןַא

 ַא ךָאנ ,יז טרעוװ 1920 ןיא המחלמ רעשיטסיװעשלָאב-שילױּפ רעד תעב

 "וא ףיוא שרַאמ ןשיליוּפ םעד ןגעק טַאר-טָאטש ןיא טירטסױרַא ןקיטומ

 רערעגנעל ַא ףיוא הסיפת רענילבול ןיא טצעזעגניײרַא ןוא טריטסערַא ,עניַארק

 רענײמעגלַא רעד קנַאדַא .רָאי עכעלטע ףיוא טּפשמרַאפ ןרָאװעג זיא יז .טייצ

 טלעטש גנואיײרפַאב ריא ךָאנ ךיילג .רָאי ןייא רָאנ ןסעזעג יז זיא עיטסענמַא

 ,טַאר-טָאטש ןיא ןוא דנוב ןיא טעברַא רעד וצ ךיילג ךיז יז

 יד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב טשינ זיא ַאלעב עט'ח זַא ,שיטסירעטקַארַאכ

 רעד .גנוגעװַאב רעד ןופ לייט ַא טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ןעגנומיטש ?עקניל,
 ,תוחמ ןקיטסייג ריא ןעוועג דמערפ זיא םזילַאיצָאס םיצ געוו רעשירָאטַאטקיד

 רעשיטסילַאיצָאס רעיירפ ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא דיחי ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד

 -עג קידתונשקע טָאה יז ןכלעװ רַאפ ,ליצ רעד ןעוועג זיא טפַאשלעזעג

 סָאװ ,םענייא ןדעי טרעהעגסיוא םַאזקקרעמפיוא קידנעטש טָאה יז .טפמעק

 ןפלָאהעג ןוא הצע ןַא ןבעגעג ,ןקיטייו ןוא תוקפס ענייז טימ ןעמוקעג זיא

 -טָאטש ןופ לעווש יד ןטערטרעביא ריא טימ .טנעקעג רָאנ טָאה יז סָאװ טימ

 טשינ בוטש יד ןרָאװעג זיא'ס .םיברה-תושר ַא ןרָאװעג זיוה ריא זיא טַאר

 ןשידיי ןדעי רַאפ ךיוא רָאנ ,טײקמערָא רעשידיי רענילבול רעד ןופ זיולב

 ,אמזוג ןייק ןייז טשינ טעווס .ןילבול ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעוט-רוטלוק

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא יז זַא ,ןביירש וצ ןביולרעד רימ לעװ ךיא ןעוו

 .ןילבול ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא שטנעמ

 -ןעצ "עד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןפַאשעג ןילבול ןיא טרעוו 1924 רָאי ןיא

 -רָאפ יד טרעוו ַאלעב עט'ח .(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארט
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 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טמַא םעד טמענרַאפ ןוא גנולײטּפָא רעד ןופ ןירעציז
 ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ המשנ יד ןעוועג זיא יז .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ילבול רעד ןופ דניק סָאד לוש יד טרעוו גנוריפנָא ריא רעטנוא ןוא ןילבול

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רענ
 -ץרּפ ,ל .י ןופ טעטימָאק-יוב ןיא ןקילײטַאב ךיז יז רימ ןעעז המחלמ-טלעוו

 ,לוש רעד רַאפ םייה ַא ןפַאש וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטשרע סנעמעוו ,זיוה
 ןעועג טרעשַאב עמַאמ-לוש רעייז טשינ ןוא רעדניק יד טשינ זיא רעדייל
 ,ןינב ןקיטרַאפ ןיא ןעמוקוצניירַא

 רעד ךָאנ ןיוש ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 רענילבול םוצ ןלַאו רָאפ לָאמַארעדיװ ןעמוק ,שינערעקרעביא-יקסדוסליּפ

 -רעמ יד ןדליב ןוא ןוחצנ ַא ּפָא ןטלַאה דנוב רעד ןוא .ס .9 .פ יד .טַאר-טָאטש
 טסידנוב רעד .טכַא דנוב רעד טניװעג רענעמטַאר .עשידיי 16 ןופ .טייה
 ַאלעב ןוא טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ-עציוו טרעוו ןרָאהנעשרעה המלש .רוד

 -טריוו רעד ןופ גנוריפנָא יד טמוקַאב יז .טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל ָאריּפַאש -
 ענייא ןרָאװעג גנולײטּפָא יד זיא גנוריפנָא ריא רעטנוא .גנולײטּפָא-טפַאש-

 ןפָארטעג ןטרָאד קידנעטש ריא טָאה ןהעש-טמַא יד ןיא .עטסקידעבעל יד ןופ
 ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ ייס ןוא רעשידיי רעד ןופ ייס ןשטנעמ
 ןשידיי ַא טגָאמרַאפ רעירפ ךיוא טָאה טַארטסיגַאמ רענילבול רעד שטָאכ
 ןטימ טשרצ זַא ,ןגָאז טײקטמיטשַאב רעצנַאג רעד טימ ןעמ ןעק ךָאד ,קינוװַאל
 רעד ןופ ןרעיוט יד ךיז ןבָאה טַארטסיגַאמ ןיא ַַאלעב עט'ח ןופ ןעמוקנײרַא
 ריא ןופ ךשמב .טײקמערָא רעשידיי רעד רַאפ טנפעעג עדייבעג רעקיזָאד
 ןשיווצ רעלוּפָאּפ קרַאטש ךיוא יז טרעוו גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןיא טעברַא
 .גנורעקלעפַאב רעקידנטעברַא רעשילוּפ רעד

 עיצקַאער ןסקַאװעג ןענייז דנַאל ןיא .,ןטייצ ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז'ס
 יד זַא ,טקריוועג טשינ רעבָא ןבָאה ןטייצ ערעווש יד .םזיטימעסיטנַא ןוא

 ןייק ןעוועג טשינ .ןרענעלקרַאפ ךיז ןלָאז ַאלעב עט'ח ןופ טומ ןוא עיגרענע

 ןזָאל טשינ לָאז ןירעייטשרָאפ עשידנוב יד ואוו טַאר-טָאטש םנופ גנוציז
 טימ טצירקעג ןבָאה סעקעדנע יד ןֹוא טײל-עיצַאנַאס יד .םיטש ריא ןרעה
 ןריא טירטסױרַא רעדעי תעב ןייצ יד

 -טַאר טכַא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ייב דנוב רעד ךרוד טריפ 1929 יַאמ
 -ַאב רעשידיי רענילבול רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכַא ,(עשידיי ןעצ ןופ) רענעמ
 רעדיוו טמוק ָאריּפַאש ַאלעב .ןעמיטש ערעייז דנוב םעד ּפָא ןביג גנורעקלעפ
 ךיוא ךיז ןעניפעג'ס עכלעוו ןשיווצ ,עיצקַארפ ַא ןופ שארב טַאר-טָאטש ןיא
 ףיוא ןעמענ ייווצ יד ןופ ךיז ןזייווַאב סָאד ,ךַאב ןוא ןַאמעדייז ןטַאקָאװדַא יד
 רעשידיי רעד ףיוא ייס םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה עטסיל רעשידנוב רעד
 טָאה טעברַא רעכעלדימרעדמוא ריא טימ .סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא ייס ןוא

 ןופ תוחוכ עטסנעש יד ןופ ייווצ דנוב םוצ ןעמוק ןפלָאהעגטימ ַאלעב עט'ח

 ץוחמ טייו ןעועג זיא םור ריא .ןילבול ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 ײטרַאּפ ןשידנוב ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה יז ,ןילבול ןופ ןצענערג יד

 .ןעגנוטַארַאב ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשידנוב ייר ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא ןבעל
 ןטנעצ ןפיוא .עפָארטסַאטַאק:המחלמ עכעלקערש י* טמוקעג זיא'ס
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 עכעלרעדיוש ַא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה סעיצַארעּפָא-גירק יד ןופ גָאט
 עט'ח ואוו ,19 קעניר ,זיה ןופ ,ןילבול ןופ רטנעצ ןיא גנורידרַאבמָאב
 טקנוּפ ךיז טניפעג ַאלעב עט'ח .הברוח ַא טביילב טניואוועג טָאה ַאלעב
 טימ טציילפרַאפ טרעו טָאטש יד .ןבעל טביילב ןוא םייהרעדניא טשינ
 ןקניל ןופ ןטסידנוב רעטרעדנוה ךיוא ךיז ןעניפעג'ס עכלעוו ןשיוצ ,םיטילּפ
 םירבח יד ןילבול ןייק ןעמוקעג ןענייז רעירפ געט ייווצ טימ .לסייוו גערב
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ לייט ַא זַא ,ןבעגעגרעביא ןוא ץרַאוװש ןוא רענפעש
 -ימָאק רענילבול רעד .,ןליוּפ ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא רעבירַא ךיז טגָארט
 ןלָאז ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןופ לַאפ ןיא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה דנוב ןופ טעט
 ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ רעדילגטימ עטָארדַאב רעמ ענייז

 בקעי טימ ןעמַאזוצ סופוצ ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ַאלעב עט'ח
 1929 רעבמעטּפעס ןט17 םעד .ןוז ןרעטלע ןוא (ןַאמ ןטייווצ ריא) םיובנעסינ
 ךרוד טּפַאכרַאפ טרעוו סָאװ ,ןליױּפ ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא ךיז יז טניפעג
 ,דנַאלסור-טצעווָאס

 -עשלָאב יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ךיז יז טניפעג ןכָאװ עכעלטע
 ןפוא רעייז טימ רעטנעענ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג ַא טָאה יז .סעקיוו
 ןסיוועג רעכעלשטנעמ רעד ,המשנ עכעלשטנעמ יד יו טעז יז .ןריגער ןופ
 ןגעו ךיז טסיוװרעד יז .סיפ יד טימ ןטערטעג לַאטורב ןרעװ ןליפעג ןֹוא
 טסילשַאב יז ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה םירבח יד ןופ טסערַא
 ןעלדנַאהַאב יז ןלעוו סיצַאנ יד זַא ,טנַאעג טָאה יז .ןילבול ןייק ןרעקוצמוא ךיז
 ןיא ןציז ןייג וצ עידעגַארט-המשנ ַא ןעוועג ריא רַאפ רעבָא זיא'ס ,םַאזיורג
 ,הסיפת רעשיטעווָאס ַא

 ןשידיי ַא ןופ הריסמ רעד בילוצ יז טרעוו ץענערג יד ןײגרעבירַא םייב
 -נייא רעבָא ריא ךיז טָאה'ס .סעקיװעשלָאב יד ךרוד טריטסערַא טסינומָאק
 ריא ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןוא טנעה ערעייז ןופ ןגירקוצסורַא ןבעגעג
 ,טָאטש-םייה

 עטגיילרַאפ טימ ןציז טשינ יז ןעק ,ןרַאפעג יד ףיוא טקוקעג טשינ
 -ַאיטסעב יד זיב ,ןקָארשרעדמוא ןוא ךעלדימרעדמוא רעטייוו טעברַא יז .טנעה
 ןגעוו .ןבעל ןייש ןוא שירעפעש ריא ןסירעגרעביא ןבָאה רעדרעמ"יצַאנ עשיל
 סנײטשדלָאג דרַאנרעב ןיא טליצרעד טרעװ ןבעל ריא ןופ לטיּפַאק םעד
 : :ָאטעג רעוועזשרַאוו ןיא רָאי 5

 ,טניַאשזד' ןטימ ןעגנודניברַאפ ןלעטשוצנייא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא יז;
 ןענַאטשעג יז זיא ןילבול ןיא .סעיצוטיטסניא-ףליה ערעדנַא ןוא !סָאטנעצ'
 טיבעג ןפיוא רקיע רעד ,טעברַא-רוטלוק ןֹוא -ףליה רעצנַאג רעד ןופ שארב
 -קַא ,עיירט ַא יו .טייקיטעט-לוש רעלַאגעלמוא ןוא גנוגרָאזרַאפ-רעדניק ןופ
 המשנ יד ןעװעג יז זיא ,רָאי קילטנעצ רָאּפ ַא ןופ ךשמב ןיטסידנוב עוויט
 -ןקֶא רעד ךָאנ ,טציא זיא ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רענילבול רעד ןופ
 ןַא יװ ןסַאמ עטסטיירב יד ךרוד ןרָאװעג טקורעגסױרַא ,עפָארטסַאטַאק-עיצַאּפ
 ןייא ןייק ןעוועג טשינ .ןטיבעג עלַא ףיוא עיצקַא-ףליה רעד ןופ ןירעריפנָא
 ןוטעגניירַא ןייז טשינ לָאז ַאלעב עט'ח ואוו ,טייקיטעט-ףליה רעד ןופ גייווצ
 טָאה'מ סָאװ ,םיטילּפ רעטנזיוט יד ןגרָאזרַאפ סָאד ,ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ
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 -נזיוט רעקילטנעצ יד רעטעּפש ןוא ,םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןופ ןבירטעג

 םענעפורעג -יױזַא םעד ןיא טגנערבעג טָאה'מ עכלעוו ,דנַאלסיוא ןופ ןדיי רעט

 ,טנגעג רענילבול ןיא טלעטשעגנייא ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,'טַאװרעזער ןשידייי

 -ףליה רעד רַאפ ןעמעלבָארּפ עטסרעווש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ---

 רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג זיא ַאריּפַאש ַאלעב עט'ח ןוא ,ןילבול ןיא טעברַא

 ."עיצקַא רעצנַאג רעד ןיא

 זיא סָאד .ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא יז זיא 1941 ןיא

 ןיא טעטש:ץניװָארּפ ייר ַא ןיא רעוט עשידנוב ןופ ןטסערַא יד תעשב ןעוועג

 ןירעירוק ַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,יורפ עשיליוּפ ַא ןטלַאהרַאפ ןטימ תוכייש

 -עגרעביא טָאה ןירעירוק יד .גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןופ

 יורפ רעד ןופ סע טָאה ָאּפַאטשעג יד ןוא ןילבול ןיא ןַאלעב ייב טקיטכענ

 זיא ַאלעב ,ןעיירפַאב וצ טייצ ַא ךָאנ ןעגנולעג זיא ןַאמ םעד .ןעמוקַאבסױרַא

 ַא ןיא טריפעגרעביא יז ןעמ טָאה רעטעּפש .הסיפת רענילבול ןיא ןבילבעג

 ,טנגנערבעגמוא ןוא רעגַאל-ןטיוט

 ןטייווצ ַא טיול ,םישטנעיװשָא ןיא ןעשעג ןבָאה סָאד לָאז חסונ ןייא טיול

 -רעד רימ טָאה ןַאמרעדעל םהרבַא טסידנוב רעטלַא דעד .קענַאדיַאמ ןיא ---

 ןייק טריפעגקעווַא ָאריּפַאש ַאלעב עטרבח יד טָאה'מ זַא ,שירָאגעטַאק טרעלק

 ןטימ זיב 1940 ןופ --- עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .קענַאדיַאמ

 ,הסיפת רענילבול ןיא טַאטשקרעװ:רעדיינש ןיא טעברַאעג רע טָאה --- 4

 רעשידנוב רענילבול רעד ןופ ןירעריפ יד טָאה'מ יוװ ,ןעזעג לָאמ ליפ טָאה רע

 -רָאפסױא-ָאּפַאטשעג יד ןופ ענעגָאלשעצ ַא טגנערבעגקירוצ עיצַאזינַאגרָא

 ַאלעב עטרבח רעזנוא זַא ,טסעפ לעטש'כ, :רעטרעװ ענייז ןענייז טָא ,ןעגנוש

 -על םהרבא 'ח) "ןילבול רעטניה קענַאדיַאמ ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא ָאריּפַאש

 ,(זירַאּפ ןיא טציא זיא ןַאמרעד

 רָאטקַאדער רעד ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא ,םיובנעסינ בקעי ,ןַאמ רעד

 -רַאפ ןוא טסילַאנרושז רעקיאעפ ַא ןעוועג זיא רע .טַאלבגָאט רענילבול ןופ

 זיב ןוא רעטעברַא רעקידרעירפ ַא ,ךַארּפש עכעלמיטסקלָאפ עטוג ַא טגָאמ

 ןעגנַאגרעד גנודליב-טסבלעז ךרוד רע זיא ,טסינויצ-ילעוּפ רעקניל ַא 4

 יד ןטימ ןופ ,רָאטקַאדער ןלופטנַאלַאט ןוא ןטינעג ַא ןופ הגרדמ רעד וצ

 רעד וצ רע טָאה לעיציּפַָא שטָאכ ,טסידנוב רעוװיטקַא ןַא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 ,דנוב ןרַאפ ןוטעג ךס ַא טָאה רע ...טרעהעג טשינ ײטרַאּפ

 סלַא טעברַאעג רע טָאה ,הסיפת רעשיצַאנ רעד ןופ ןעמוקסיורַא ןכָאנ

 עניטור יד ןוטעג רֶש טָאה םינּפל .טַאר-דיי רענילבול ןיא רעטמַאַאב ַא

 ענעדיישרַאפ יד ןריטָאנרַאפ ןטימ ןעמונעג ךיז רע טָאה רקיעב רעבָא ,טעברַא

 טביירשרַאפ רע; .תוחיצר עשיצַאנ יד ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוניישרעד

 -עג ןענייז (1942) גָאט ןסיוועג ַא .טנָאזעג ןדיי רענילבול יד ןבָאה -- *ץלַא

 ,ןייגטימ ןעמיובנעסינ ןסייהעג ןוא סעצווָאּפַאטשעג ייווצ טַאר-ןדיי ןיא ןעמוק

 רע .ןסָאשעג םיא ןטניה ןופ ייז ןבָאה ,טירט קילטנעצ עכעלטע ןייגּפָא ןכָאנ

 ,סַאג ןטימ ןיא טיוט ןלַאפעג זיא

 לעפמערק שירעב
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 . ןרָאהנעשרעה המלש .רד

 "לעמ ןיא 1952 רַאונַאי 2 םעד ןברָאטשעג -- ןילבול ןיא 1888 ןריובעג

 .עילַארטסיוא ,ןרוב

 "ַאב ַא ןופ םיפתוש ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד .המחנ ןוא בקעי ןופ ןוז

 ןעמ ואוו ,יירעקורד רענילבול רעטמיר
 -עדנַא ןוא למור-ירפס טקורדעג טָאה
 טסואוַאב ןעוועג זיא יז .םירפס ער

 דיגנה ינברה םיפתושה לש סופד סלַא

 ל"ז המלש 'רב ,י"נ בקעי ר"רהומ

 ר"רהומ דיגנה ינברהו ןרָאהנעשרעה

 טיוט ןכָאנ .רעסעמדיינש ,י"נ השמ

 רעטומ יד טרירוגיפ טָאה רעטָאפ ןופ

 תשא המחנ תרמ הנמלאה הדיגנה

 ןרָאהנעשרעה ל"ז בקעי 'רה חונמה

 טמַאטשעג טָאה בקעי רעטָאפ רעד

 -כעז יד ןופ זיא ןוא וועשטידרעב ןופ

 ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ףוס ןזיב רעקיצ

 -נָא ןַא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ

 ,ןילבול ןיא טייקכעלנעזרעּפ ענעעזעג

 זיא המלש ןעוװו ,ןברָאטשעג זיא רע

 2.3 ןבלַאהטרעדנָא לכה:ךס ןעװעג טלַא
 ,רָאי

 -ידַארט ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד דניק סָאד זיא םייה רעמורפ רעד ןיא

 טָאה רדח ןופ .םידומיל ענייז ןעועג ךיוא ןענייז יױזַא ןוא ,טסייג ןלענָאיצ

 הלכשה ןופ סעילַאװכ יד רעבָא ,ןירַא שרדמה:תיב ןיא טריפעג געװ ןייז

 ,ןטימעגסיוא טשינ ןילבול טָאטש עשידיי-םורפ יד ךיוא ןבָאה עיצולָאװער ןוא

 ןיא טניפעג יז ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןילבול ןיא טײטשטנַא 1902 ןיא
 ליח תשא ןַא -- המחנ) .דיסח ןסייה ַא *ּפָאק ןופ ןיורק; סהמחנ הנמלא רעד

 .(ןעקהמלש ןקיאעפ ןוא םענעטָארעג ריא טַאהעג ביל רעייז טָאה --

 םוצ ןעמוקעג הנמלא רעמורפ ,רעבושח רעד ןופ ןוז רעד זיא ױזַא יו

 ;ןילַא ןרָאהנעשרעה טלייצרעד טָאה םעד ןגעװ ? דנוב ןרענָאיצולָאװער

 זיא רדח םוצ .1905 ןופ עיצולָאװער יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה סע;

 ,הנמלא עגניי ַא ,עניימ עמַאמ יד .לוח ירבד ןופ ןענרעל סָאד ןעמוקעגוצ

 ס'םת וניבר ןיא רָאטקָאד ַא ןעוועג זיא לַאעדיא סנעמעוו ,הדיסח ַא ןיײלַא

 רימ וצ) זנוא וצ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,רערעל ןעמונעגוצ רימ טָאה ,ןיליפת

 תע' עּפורג רעד ןופ טסינויצ רעטנַאקַאב ַא רעטעּפש ,דוד רעדורב ןיימ ןוא

 ,סור ַא ןענופעג ךיז טָאה רערעל עניימ ןשיווצ .סעיצקעל ןבעג ןוא ('תונבל

 1902 רָאי ןיא םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ .רעוט רעשיטילָאּפ רעטקישרַאפ ַא

 ןגעוו עקַאט ,'דנוב' ןופ עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןבעגעגרעביא הקיתשב רימ רע טָאה

 "עג רימ ףיוא טָאה עיצַאמַאלקָארּפ עקיזָאד יד .םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד
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 ןביוהעגנָא ךיז ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,קורדנייא ןרעייהעגמוא ןַא טכַאמ
 רעד ןיא ,ןרָאי-טנגוי יד ןופ תונורכז) "ןזיירק עשידנוב יד וצ ןרעטנענרעד
 .(ןילבול ןופ ךוב סָאד עבַאגסיוא

 ןוא רעסעמדיינש ןופ יירעקורד יד ןטסידנוב ןּפַאכרַאפ ףליה ןייז טימ
 ּפָא טרָאד ןקורד ןוא ,טָאטש ןיא עטסערג יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןרָאהנעשרעה
 -רעד רעטעּפש טָאה דָאזיּפע ןקיזָאד ןגעוו ,סעיצַאמַאלקָארּפ ערענָאיצולָאװער
 :ןרָאהנעשרעה טלייצ

 ןייק טשינ בָאה ךיא לפיוו ףיוא ,גָאטשרענָאד ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד;
 לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז םירבח 2 ךָאנ טימ ךיא .רַאונַאי שדוח ןיא ,תועט
 ןוא הרש ח"ח יד ןופ גנוניואוו רעוויטַאריּפסנָאק רעד ןיא ןעמוקעגפיורַא
 םעד ןגעװ ןטַארַאב ךיז טָאה'מ .?(קרָאי-וינ ןיא טנייה ,ןינַאכ .נ) לעומַאס
 ןעועג זיא'ס .ןפורפיוא ערענָאיצולָאװער ןקורדּפָא טנעקעג טלָאוװ'מ ואוו

 טלעג םוש ןייק רַאפ ןבָאה רעקורד יד ןוא דנַאטשוצ-סגירק טרימַאלקָארּפ
 טגיילעגרָאפ בָאה ךיא, .טעברַא-קורד ַאזַא ןָאט ךיז ייב ןזָאל טלָאװעג טשינ

 ןקירָאי-70 ןטלַא םוצ טרעהעג סָאװ ,יירעקורד יד קעווצ םעד וצ ןריטסערַא וצ
 ךיוא בָאה ךיא .(רעטומ ןיימ) ןרָאהנעשרעה המחנ וצ ןוא רעסעמדיינש השמ
 'עדמערפ' יד ןבעג וצ ידכ ,יירעקורד ןיא טייצ רעד ןיא ןייז וצ טגָאזעגוצ
 קרַאטש ןעוועג ייז רַאפ טלָאװ סע עכלעוו ןָא ,ןעגנוזייוונָא עקיטיונ עלַא רעצעז

 רעטעּפש גָאט ַא טימ זיא ןַאלּפ סנרָאהנעשרעה ."ןצעזסיוא סָאד טױעװשַאב
 טשינ סעיצַאמַאלקָארּפ טקוודעגּפָא טלָאמעד טָאה'מ .,ןרָאװעג טריפעגסיוא

 -ייצ-סקלָאפ עיינ) .ד .ס .פ ןוא .ס .פ .פ רעד רַאפ ךיוא רָאנ ,דנוב ןרַאפ זיולב
 ,(1927 רעבמעווָאנ 19 ,עשרַאװ ,גנוט

 טָאה ײצילָאּפ יד לייוו ,ןרעוו וצ טריטסערַא טָארדעג םיא טָאה'ס יוװ ױזַא
 ןּפַאכרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה'ס רעוו רעטכעוו-זיוה ןופ תועידי ןעמוקַאב
 ןופ קעװַא לָאז המלש רעכיילג זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,יירעקורד יד

 עלַא ןכַאמ ןוא טנעװקעסנָאק ןייז וצ ןסָאלשַאב רע טָאה קיטייצכיילג ,ןילבול

 ןייק רע טרָאפ עטָאּפַאק רעגנַאל רעד ןיא ךָאנ .ךיז רַאפ ןריפסיוא עקיטיונ
 קעװַא טרָאפ ןוא יז טקידנע רע .עיזַאנמיג ןיא ןיירַא ןטרָאד טערט ןוא ווַאלוּפ

 ,1917 ןיא טקידנערַאפ רע טָאה םוידוטש ןייז .ןיצידעמ ןרידוטש גַארּפ ןייק
 ךיז טָאה ןילבול ןעװו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טבעלעגפיוא קרַאטש טָאה ,עיצַאּפוקֶא רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ןענופעג

 יד בילוצ ןעוועג טקירדרעד טעמכ רעירפ זיא סָאװ ,גנוגעווַאב עשידנוב יד

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןטסערַא

 "קריו ןוא עטסערג יד -- גנוטסעפ עשידנוב ַא ןעוועג ןילבול זיא ןליוּפ

 ןוא ָאריּפַאש ַאלעב טימ ןעמַאזצ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ײטרַאּפ עטסמַאז

 ןופ רעגָאז-טרָאװ ןוא רעריפ ןעוװעג ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד זיא ערעדנַא

 יד וצ טרעהעג רע .גנוגעװַאב רעשידנוב רעטגייווצרַאפ רעקיטרָא רעד

 ואוו ,הליהק רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיוו

 -עסיטנַא יד טימ ףמַאק ןרעטיב ןוא ןפרַאש ַא ןריפ וצ סיוא םיא טמוק סע

 רעד ןופ סעקינהדוגא עשיסקָאדָאטרָא יד ןוא טייז ןייא ןופ סעקעדנע עשיטימ

 ןענופעג סעדער ענייז ןבָאה ,רענדער רעכעלכַאז ןוא רעטוג ַא .טייז רעטייווצ
 א
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 רענילבול ןופ ךעלעקניװ עלַא ןופ רענעק רעטוג ַא .גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא
 ןופ ןגָאטײװ עלַא טייקכעלטנפע רעד רַאפ טגנערבעגסױרַא רע טָאה ,ןבעל
 רעטמירַאב ריא טימ עיסקָאדָאטרִא יד ךיוא .גנורעקלעפַאב רעמירָא רעד

 -עה רַאפ ףמַאק רעד זיא .,טָאטש ַא סריא רַאפ טכַארטַאב ןילבול טָאה הבישי

 ,טרעטיברַאפ סרעדנוזַאב ןעוועג עינַאמעג

 -רעמ עשיטסילַאיצָאס ַא ןבעגעג ןלַאװ:טַאר-טָאטש יד ןבָאה 1927 ןיא

 סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ןרָאהנעשרעה .דנוב ןוא .ס .9 .9 ןופ טייה

 םוצ זיב ןעמונרַאפ רע טָאה טמַא םעד ןוא טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ-עציװ

 -טָאטש עטצעל יד ייב) 1929 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןעוועג רענעמטַאר עשידיי עטלייװעגסיוא 10 ןופ ןענייז 1929 ןיא ןלַאװטַאר

 ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה רע .(ןטסידנוב 8

 גנַאל-ןרָאי ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד זיא קיטייצכיילג .הליחק רענילבול

 ןוא (עזָא) זָאט ןטּפַאשלעזעג יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג

 רעוויטקַא רעייז רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא גנַאל ןרָאי ןעוועג זיא רע .טרָא

 ןופ טנוזעג ןרַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-זָאט רערעלוּפָאּפ ןוא

 ר"ד רעוט רעשידנוב רעד טָאה 1925 ןיא ןעוו .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 טלעטשעג ךיז (טָאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר טייצ ַא ןעוועג) םיובלעדנַאמ שריה

 -רעביא זָאט ןופ רעציזרָאפ סלַא טּרא ןייז טָאה ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ שארב

 ,ןרָאהנעשרעה .ש ר"ד ןעמונעג

 ןוא טסיירד ןעוועג ןרָאהנעשרעה זיא ןעגנולדנַאה ןוא סעדער ענייז ןיא

 ןסיוטשנעמַאװצ עפרַאש ןעמוקעגרָאפ ןענייז לָאמניא טשינ ,ןסָאלשטנַא

 ,הליהק רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש ןיא רענגעק עשיטילָאּפ יד ןוא םיא ןשיווצ

 טלדנַאהַאב 1928 ןיא זיא טַאר-טָאטש ןיא תעב זַא ,ןענָאמרעד וצ ָאד יַאדכ

 יקסדוסליּפ לַאשרַאמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא סַאג ַא ןפורוצנָא גָאלשרָאפ ַא ןרָאװעג

 טָאה רע .גַאלשרָאפ ןגעק עדער עפרַאש ַא ןטלַאהעג ןרָאהנעשרעה טָאה

 סָאװ ,םעד טימ טעדנירגַאב עיצקַארּפ רעשידנוב רעד ןופ טפַאשרענגעק יד

 -קַאער ןוא רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רעריפ רעשיטקַאפ רעד זיא יקסדוסליּפ

 -עג ןבָאה רענעמטַאר עשידיי עכעלרעגריב יד .גנוריגער-עיצַאנַאס רערענָאיצ

 ,גַאלשרָאפ ןרַאפ טייהרעמ רעד טימ טמיטש

 :נײרַא ןרָאהנעשרעה טָאה טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג ןייז ןיא

 "יא ןשיטסילַאיצַאס טימ טלגילּפַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עיגרענע ךס ַא טגיילעג

 ןייז ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ רוגיפ עלַארטנעצ ַא .םזילַאעד

 עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסויטקַא עמַאס יד ןופ ןעוועג רע זיא ,טָאטש-םייה

 ,ןילבול ןיא רעוט-ללכ

 ןיא .ןסערק-חרזמ יד ףיוא ןפרָאװרַאפ םיא טָאה םרוטש-המחלמ רעד

 רע זיא המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ןופ רָאי ןבלַאהטרעדנָא עטשרע יד

 ענעדיישרַאפ ןיא עזָאיזָאט ןוא טניַָאזעזד ןופ רעטעברַאטימ סלַא קיטעט ןעוועג

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .עטיל ןופ ןוא ןסערק-חרזמ עשיליױּפ יד ןופ טעטש

 -אוצרעביא םיא טגנילעג ,1941 ינוי 22 םעד ,המחלמ רעשטייד-שיטעווָאס

 ןשיניצידעמ ַא ןופ רעטייל ַא ןרָאװעג זיא רע .דנַאלסור ןיא ףיט ןרעדנַאװ

 רעירפ טָאה ןרָאהנעשרעה רעוט רעשידנוב רעד ,קסניבַאילעשט ןיא טקנוּפ
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 ןעוועג זיא סָאװ ,גנוקישרַאפ ןוא עמרוט ןטימעגסיוא טָאה רע :לזמ טַאהעג

 לזמ סָאד .ןטסידנוב טרפב ,ןדיי עשיליוּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ לרוג רעד

 עשיטעווָאס יד יו םעד ךָאנ .ףוס עמַאס ןזיב ןעגנַאגעגכָאנ טשינ רעבָא םיא זיא

 ךילרע קירנעה ריע-ןב ןייז -- רעריפ עשידנוב יד טעדרָאמרעד טָאה טכַאמ

 -נוב ןופ ןטסערַא עילַאװכ עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא

 ןופ .ןברק ַא ןלַאפעג טלָאמעד זיא ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד ךיוא ןוא ןטסיד

 רע ואוו ,עמרוט ןיא טריפעגרעביא םיא ןעמ טָאה ןטסָאּפ ןשיניצידעמ ןייז

 ,םישדח 10 ןסעזעג זיא

 ַא ןבעגוצרעביא םיא ידכ ,ןעמונעגסיורַא םיא ןעמ טָאה עמרוט ןופ

 גנילרעב לַארענעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .עיסימ עשיניצידעמ עקיטכיוו

 "נעשרעה ר"ד ןוא סוּפרָאק רעשיטעוװָאס-שיליוּפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 רעקיזָאד רעד ןופ ףעש רעשיניצידעמ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןרָאה

 -םייה ןייז ןיא ןיירַא רע זיא ײמרַא רעד טימ ןעמַאזוצ .גנולײטּפָא-רעטילימ

 טנַאקַאב ןעוועג םיא זיא ןייטש רעדעי ןוא זיוה רעדעי ואוו ,ןילבול טָאטש

 -יצַאנ יד סָאװ ,טייקטקידיילעגסיוא יד ןוא ןברוח ןקידארומ םעד--ןעזרעד ןוא

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא החּפשמ עצנַאג ןייז ךיוא .טזָאלעגרעביא ןבָאה רעדרעמ

 .ענעמוקעגמוא

 רעד רַאפ טעברַא-גנוטער רעד וצ ךיז רע טמענ רעצ ןסיורג ןייז ןיא

 -ַאל-גנוטכינרַאפ ןוא סרעקנוב יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,הטילּפה-תיראש

 -רעביפ ןיוש רע טעברַא ,רידנומ ןשירעטילימ ןיא ךָאנ 1944 ןיא .ןרעג

 רעריפ טרעוו רע .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ךעלטשער עשיגַארט יד רַאפ טפַאה

 טפלעה ןוא גנוריגער רעשיליוּפ רעיינ רעד ייב םינינע עשידיי רַאפ טמַא ןופ

 ןופ רעציזרָאפ-עציוו זיא רע .סעיצוטיטסניא עשידיי ייר ַא ןלעטשפיוא קירוצ

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןליוּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 קיטייצכיילג ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאּפ-עציוו

 ירוצ עטצעל יד ןופ תוחילש ןיא .טרָא ןוא זָאט ןופ רעציזרָאפ ךיוא רע זיא

 ןוא עּפָארײא-ברעמ ןייק ןרָאפעג לָאמ עכעלטע רע זיא סעיצַאזינַאגרָא

 -מוא יד טעטכינרַאפ 1948 ןיא ןבָאה ןטסינומָאק יד יװ םעדכָאנ .עקירעמַא

 רע .דנַאל-םייה ןייז ןזָאלרַאפ וצ רע טסילשַאב ,סעיצַאזינַאגרָא עקיגנעהּפָא

 "רעה ר"ד טמענ ייברעד .עיכעשט ןייק ץענערג יד לַאגעלמוא רעבירַא טייג

 רע ביוא ,ןבעל ןייז וצ ףוס ַא ןכַאמ ןענעק וצ ידכ ,ילַאקנַאיצ טימ ןרָאהנעש

 -טלַאװג ןוא -םייהעג רעשיטסינומָאק רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טעוװ

 ,ײצילָאּפ

 -סומ ַא טפַאש רע ואוו ,לארשי ןייק טמוק ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד
 ןביילב טלָאװעג טשינ ןטרָאד רעבָא טָאה רע .םינקז רַאפ טלַאטשנַא-רעט

 םייה רעטצעל ןוא רעיינ ןייז ןיא .עילַארטסױא ,ןרובלעמ ןייק קעװַא זיא ןוא

 -- דנוב ןיא קיטעט זיא רע .טעברַא-ללכ ןיא ןיירַא רעדיוװ ךיז רע טפרַאוו

 ןשידיי ןיא ןוא -- קנַאדעג רעזנוא עיצקַאדער ןופ ןוא טעטימָאק ןופ דילגטימ

 -ָאס ןופ ןטקעיָארּפ סיוא דלַאב רע טעברַא ,טַאט ןופ שטנעמ ַא ,דנָאפ-ףליה

 ןקיטרָא םעד רַאפ קיטיונ ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא-טייהטנוזעג ןוא עלַאיצ

 ךעלרעהפיואמוא ןרָאי רעקילטנעצ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד .בושי ןשידיי
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 ַא ןלַאפעג ןיילַא זיא ,גנורעקלעפַאב רעמירָא רעד ןופ טנוזעג ןרַאפ טגרָאזעג

 רעכעלדימרעדמוא רעד טָאה םישדח טכַא .טיײקנַארק רערעוװש ַא ןופ ןברק

 טדימשעגוצ ןגיל טזומעג ןסערעטניא-סקלָאפ יד רַאפ רעפמעק ןוא רעגרָאז

 -עג טשינ האופר ןייק ןילַא ךיז רַאפ טָאה רעלייה-:סקלָאפ רעד .טעב םוצ

 ,טאה

 םיִנּי זיז; :טרעדלישעג ױזַא (ןַאהַאק .י) רבח ַא םיא טָאה טיוט ןכָאנ

 רעד רעטנוא זַא ,טגָאזעג תודע טָאה'ס .ןסָאלשטנַא ןוא טכַארטרַאפ ןעוועג זיא

 ןוא ויטַאיציניא וצ ךיז טסייר סָאװ ,טסייג רעקיאורמוא ןַא ךיז טניפעג טיוה

 ןרעטסומ עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע, ..,?טייקיטעט רעשירעפעש

 ןעייג טייקכיוה עשילַארָאמ ןוא םזילַאעדיא ואוו ,טסילַאיצָאס ןשידיי ַא ןופ

 םוצ טײקמערַאװ רעפיט ןוא טייקנדײשַאב רעכעלרעניא טימ טנַאה ייב טנַאה

 ."שטנעמ

 סעיצַאמַאלקַארּפ טקורדעג טָאה ןעמ יוזַא יו :ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד : .ב

 ,גנוטיײצ-סקלָאפ ףיינ) 1908 רָאי ןיא ןילבול ןיא יירעקורד ?רעטריטסערַא , ןַא ןיא

 ךעלקרינ) זוא'ס בווא ,תועטמ ַא זויא 1006 רָאו סָאד ,1987 רעבמעווָאנ 19 ,עשירַאוו

 טלַאמעד .ןרָאהנעשרעה המלש ר"ר טנוומעג טָאה סע ווו ,רַאונַאי שדוח ןיא ןעוועג

 -- טָאטשמיײה רפונוא ןצוצנסיוא טָאה יױוזַא ;(,1906 ןיוז טפרַאדעג רָאי סָאד טלָאוו

 :ץרעה .ש .ו .(1050 ,וזירַאּפ ,ןילבול ןוֿפ ךוב סָאד) ןרָאי-טננוי יד ןוֿפ תונורבז

 :ךארכאב .ה .(1946 ,קרָאי-וינ ,ןינַאכ .נ) ןבצל ןיא נצוו ןייז --- ןינַאכ םוחנ

 -יריי יד ;(1028 ץרעמ-רַאורבעּפ ,קרָאי-וונ ,טייצ רצונוא) ןרָאהנעשרעה המלש ר"ד

 רצונוא) ןרָאהנעשרעה חמלש ר"ד :;ןַאהַאק .ו ,1098 רַאונַאי 9 ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עש

 ץרעה .ש י .(1088 לירּפַא ,ןרובלעמ ,קנַאדעג

 ןײטשּפע הקבר

 טָאה ןײטשּפע דוד רעטָאפ ריא .1884 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןריובעג

 ןעוועג זיא דצ סרעטָאפ ןופ עדייז ריא .החּפשמ רעשידמול ַא ןופ טמַאטשעג

 ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,בורק ַא ןעוועג זיא החּפשמ סנדייז ןיא ,דמלמ-ארמג ַא

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנוניישרעד ענעטלעז ַא -- רַאטָאנ ַא ןופ טמַא םעד

 טָאה טנגוי ןייז ןיא רעבָא ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןעוועג זיא ןײטשּפע דוד

 ,רָאטידעּפסקע-ןַאב ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא קייטּפַא ןַא ןיא טעברַאעג רע

 טמַאטשעג טָאה (רעוואב ןעמָאנ רעשלדיימ) עניירק-היח רעטומ יד

 -גיבנייא ןַא ןעוועג זיא ןרהא-השמ רעטָאפ ריא ,ןזיירק עשהכאלמ-לעב ןופ

 טעברַאעג ןוא טַאטשרַאװ ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןיז ייווצ ענייז ןוא רע .רעד

 זיא רעוואב ןרהא-השמ .סעיצוטיטסניא-קנַאב ןוא -הכולמ ענעדיישרַאּפ רַאפ

 השעמ טריפעג ךיז טָאה ןוא לוש רענליוו ַא ןיא יאבג ַא ,רפס-עדוי ַא ןעוועג

 ,סָאבעלַאב-טָאטש

 -עג ןיילק :רוטַאנ רעד ןופ טפָארטשעג ןעוועג זיא ןייטשּפע הקבר

 טבערטשעג יז טָאה ןרָאירעדניק עריא ןופ ןיוש .ןעקנוהעגוצ ןוא ןסקַאוװ
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 ןעוועג טעדווירקעג ןענייז סָאװ ,יד טימ טפַאשהבורק ַא טליפעג ןוא גנודליב וצ
 טלָאװעג ןוא ענליוו ןיא עיזַאנמינָארּפ סטנופ טקידנעעג טָאה יז ,ןבעל ןיא

 ,םעד רַאפ ןעוועג זיא עריא רעטומ יד .,לוש-לטימ סגנוריגער ַא ןיא ןיײרַא

 רעטכָאט ןייז ןזָאל וצ ןלעוּפ ךיז ייב טנעקעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד רעבָא
 קעװַא יז זיא .תבש ןביירש טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,עיזַאנמיג ַא ןיא ןייג
 זיא יז רעבָא ,ןרעטסקע סלַא ןרינימַאקע טשרמולכ ךיז ענוװָאק ןיא
 .ןענרעל ןבילבעג ןיוש ןטרָאד

 ןיוש טָאה ענווָאק .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ףוס םייב ןעוועג זיא סָאד
 ןטרָאד .דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא םש ַא טַאהעג
 סרערעל יד ןשיװצ ייס ןטסילַאיצַאס עשידיי-טינ ןוא עשידיי ןעוועג ןענייז
 -נורַא זיא ןירעליש עגניי יד .ןלושלטימ יד ןופ םידימלת יד ןשיװצ ייס ןוא

 ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש .העּפשה רעייז רעטנוא ןלַאפעגרעט
 טריפעגנָא טָאה יז .דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג יז זיא טרעדנוהרָאי

 ןיא ךיוא ױזַא ,ענווָאק ןיא ייס רעטעברַא ןוא סנירעליש ןופ ןזיירק טימ
 .ענליוו

 -טנַאטסערַא) עמרוט רעלָאקָאטנַא רענליוו ןיא ךיז ןעניפעג 1904 ביױהנָא

 -נָא ךס ַא יז ןשיוװצ .עטריטסערַא עשיטילָאּפ לָאצ עסיורג ַא (סעטָאר עקס
 -ָאס עשיליוּפ ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס ענעעזעג

 -רַאפ רעד ןעוועג ןענייז ןטרָאד .ןטסידנוב ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא ןטסילַאיצ
 -נַא ןוא ןיגלֶא ,רעפילש ןבואר ,לעקנערפ ףסוי ,יקסרוק ץנַארּפ רענעברָאטש
 ךיז טָאה ןעמ .עמרוט ןופ ןפיולטנַא וצ ןסָאלשַאב טָאה ייז ןופ לייט ַא ,ערעד

 טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד .טנעמַאדנופ םעד ןבָארגוצרעטנוא ןעמונרַאּכ
 טעברַאעג טָאה טָאטש ןיא .ןטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא ןגעז ,טכיל ןבָאה
 זיא הקבר .טלעג ןֹוא םירישכמ עקיטיונ יד טגרָאזַאב טָאה סָאװ ,עיסימָאק ַא
 רעדורב ריא זיא דָארג ,טָאטש ןיא גנומענרעטנוא רעד ןופ המשנ יד ןעוועג
 ןקיש טגעלפ יז סָאװ ,ןטעקַאּפ יד ןיא .עמרוט רעבלעז רעד ןיא ןסעזעג ךיוא

 טקַאּפעג ןוליג טימ ךעלטסעק ןעוועג ןענייז ,םירבח ערעדנַא ןוא םיא וצ
 רעדעי ןיא .ןקירבַאפ-ןזליג יד ןיא סנירעטעברַא ,סעטרבח ייב לעיצעּפס
 רעדָא ,לרעיוב ַא ,עלעגעז ןיד ַא ,טכיל ַא טגײלעגנײרַא ןעוועג זיא לטכַאש

 ןבָאה ,ןלַאפעגכרוד זיא עמרוט יד ןבָארגרעטנוא ןופ ןַאלּפ רעד .לטָאלד ַא

 ןקָאטש ערעכעה יד ףיוא סעטַארג יד ןגעזוצכרוד ןסָאלשַאב עטריטסערַא יד
 ,רעכעלייל ףיוא רעטצנעפ יד ןופ ןזָאלּפָארַא ךיז ןוא ,ןסעזעג ןענייז ייז ואוו

 ןטס28 םעד) עכסַאּפ רעשיסור רעד ןופ טכַאנ יד ןבילקעגסיוא טָאה ןעמ
 קידבוט-םוי ןעוועג ןענייז עטמַאַאב ערעכעה יד ןוא רעטכעוו יד ןעוו ,(ץרעמ
 -ריטסערַא יד .ןבעגעגנייא דָארג ךיז טָאה ןַאלּפ רעד .ןפוליגב ןוא טמיטשעג
 ןטסערג םעד רעבָא ןעמ טָאה לַאפוצ ַא ךרוד .קעװַא עמרוט ןופ ןענייז עט
 -רעביא ,קירוצ טכַארבעג ייז טָאה ןעמ .,טייז רעיירפ רעד ףיוא טּפַאכעג לייט
 טָאה םעד ץוח .ןטייק ןיא טדימשעג ןוא רעדיילק עקסטנַאטסערַא ןיא ןָאטעג
 .עמרוט רעד ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא ךיוא טפָארטשַאב ןעמ

 ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ וצ טכער ַא טַאהעג ייז ןבָאה הטילּפ רעד רַאפ
 טנעקעג טָאה ןעמ ןוא ןפָא ןעוועג ןענייז ןרעמַאק יד ,רָאדירָאק ןגנַאל ַא ןיא
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 םעיינ ַא טמיטשַאב ןעמ טָאה הטילּפ רעד ךָאנ .ןרעדנַא םעד רענייא ןכוזַאב
 יד טצענערגַאב טָאה ןעמ ןוא ןרעמַאק יד ןסָאלשרַאפ טָאה ןעמ ,קינלַאשטַאנ ;

 עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד .,ךעלקעּפ ןעמוקַאב וצ עטריטסערַא יד ןופ טכער
 סָאד ןעמונעג טשינ ןעמ טָאה געט ןביז .קיירטש-רעגנוה ַא טרעלקרעד ןבָאה
 ,ןרעטלע סָאװ ,ךעלקעּפ יד ןופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ןעמ ,ןסע-עמרוט
 ַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .יירפ רעד ןופ טקישעג ןבָאה טניירפ ןוא םיבורק

 ענַא ,קַאושול .א ,ןוקָא .ו .שזנוא : סטכער ןופ ןציז .ענליוו ןוא רעוט עשידנוב

 ,ןייטשּפע הקבר ,ןייטשנייוו לבייל : ןעויטש .ווָאקינזעלעשז .ו ,לַאטנעזָאר

 ,שמיווװָאלעבַא .ג ,קיווָאנ .מ ,ששיווָאנָארַא ,ו'

 ,עטריטסערַא יד ןופ סעמַאמ יד טריזינַאגרָא טָאה ןײטשּפע הקבר .המוהמ

 -יטעּפ עװיטַארטסנָאמעד טימ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןוא רעדירב ןוא רעטסעווש

 טָאה קיירטש:-רעגנוה םעד ןגעוו .ןעלאּפ ףַארג -- רָאטַאנרעבוג םוצ סעיצ

 -ַאצ יד טָאה גָאט ןטכַא ןפיוא .דנַאלסיוא ןוא דנַאל ןיא טסואוורעד ךיז ןעמ

 .רעקיירטש:-רעגנוה יד ןופ ןעגנזרעדָאפ עלַא ןבעגכָאנ טזומעג טכַאמ עשיר

 ןסקַאװעגסיױא קרַאטש ענליוו ןיא םעד בילוצ זיא דנוב ןופ שזיטסערּפ רעד

 -נַא ןוא ןײטשּפע הקבר ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןגיטשעג קרַאטש ךיוא זיא'ס

 ,עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ערעד

 ןיא ןהקבר טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טקיש םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 יז ,ןָאיַאר רעטשרעב ןופ רטנעצ ןיא ,לָאּפמַאירַאמ לטעטש ןשיווטיל םעד

 ןבָאה ,גנודליב רענײמעגלַא ןוא רעשיסור רעד ץוח) ןירערעל סלַא ןיהַא טראפ

 לָאּפמַאירַאמ ןיא .(גנואיצרעד רעשידיי ַא טימ ךיוא טגרָאזַאב ןרעטלע יד יז

 קירוצ יז טגנערב ןעמ .,טריטסערַא טרעוו ןוא טייצ עצרוק ַא יז טגנערברַאפ

 עמרוט רעלעיצעּפס ַא ןיא רעמַאק-לצנייא ןַא ןיא יז טלַאה ןעמ ןוא ענליוו ןיא

 ,רעמונ ןט14 ןטמירַאב םעד ןיא ,רעכערברַאפ עשיטילָאּפ ערעטסנרע רַאפ

 ןפרָאװעגנײרַא רעדיוו ךיז יז טָאה ,ןרָאװעג טײרפַאב זיא יז יו םעד ךָאנ

 -וצ ךָאנרעד (.ַא .א יאנאשזור) ךעלטעטש ענעדיישרַאפ ןיא טעברַא רעד ןיא

 .ענליוו ןיא קיר
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 .טָאטש-םייה ריא ןיא טכַאמעגכרוד יז טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער יד
 סנטסיימ ןעמונרַאפ ךיז יז טָאה ,עיצקַאער יד ןעמוקעג רעטעּפש זיא סע ןעוו
 ריא ןצנַאגרעד ףרַאד יז זַא ,טכַארטעג רעבָא טָאה יז .טעברַא-רוטלוק טימ
 ןכַארּפש ןוא רוטַארעטיל ֹוצ סערעטניא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז .ןסיוו
 ,ןָאברָאס ןיא עקטנעדוטס ַא סלַא ןיירַא טערט ,זירַאּפ ןייק קעװַא טרָאפ יז
 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב .1912 זיב טרידוטש טָאה יז ואוו
 טקיטפעשַאב ךיז טָאה יז ואוו ,ענליוו ןיא קירוצ ןעוועג ןיוש יז זיא המחלמ
 .עיצַאּפוקָא עשטייד יד טמוק'ס .סעיצקעל ערעדנַא ןוא עשיזיוצנַארפ ןבעג טימ
 טעטימָאק ןשיאײטרַאּפ-ןשיװצ ןיא דנוב םעד ןטערטרַאפ יז טָאה טלָאמעד
 ןופ ןירָאטַאיציניא ןוא ןירָאטַאזינַאגרָא יד ןעוועג זיא יז ,רעניווטיל יד טימ
 | -  .םייה-רעדניק רעטשרע רעד

 יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיוצ ןרָאי יד ןיא
 -ָארּפ רעד ןופ טפַאשרעּפרעק רעקידנריפנָא רעד ןיא ןעזעגנָא רעייז ןרָאװעג

 ןופ ןירַאטערקעס יד ןעוועג יז זיא ןרָאי עגנַאל .גנוגעווַאב רעלענָאיסעפ
 טשינ טָאה רעטעברַא-רעקורד עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד ,ןייארַאפ-רעקורד
 רעטסערג רעד ןיא ?סנירעגייל, עקינייא ץוח ,רעדילגטימ-ןעיורפ ןייק טַאהעג
 עגַאל עלעירעטַאמ יד םגה .םָאר םיחאהו הנמלאה ןופ יירעקורד רענליוו
 5 יד ןיא) עטכעלש ַא רעייז ןעוועג זיא רעטעברַא-רעקורד עשידיי יד ייב
 ןעוועג קורד ןופ רעטעברַא ערעדנַא ןוא רעצעז יד ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי
 רעייז ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד ןוא ןוװיטַארעּפָאָאק ןדנירג וצ ןעגנואווצעג
 ייב לַארָאמ יד ךיוה ןטלַאה וצ ןזיװַאב ןייארַאפ רעייז רעבָא טָאה ,(עניילק

 -עג ןענייז רעצעז יד .טעטירַאדילָאס טשרעהעג ייז ייב טָאה'ס .רעקורד יד
 -יֵצ עשידיי ַא זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ יבַא ,תונברק עטסערג יד ףיוא ןעגנַאג
 ןוא רעדילגטימ ענייז ןופ ץנעגילעטניא רעד קנַאד ַא .ןייגרעטנוא לָאז גנוט

 יב ןעוועג זיא עכלעוו ,ןירַאטערקעס ןייז ןופ גנוריפנָא רעלופטקַאט רעד

 סלַא םש ַא טַאהעג ןייארַאפ-רעקורד רעד טָאה ,טבילַאב קרַאטש ןעמעלַא

 ןײטשּפע הקבר .ןבעל ןשידיי רענליוו ןיא רָאטקַאפ-רוטלוק רעקידנטײדַאב ַא

 ןופ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא

 םיטַאבעלַאב רענליוו יד ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ

 ןעו טרעטסײגַאב ןעוועג טינרָאג ןענייז (םירחוס ערעסערג ,ןטנַאקירבַאפ)

 ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןירעייטשרָאּפ סלַא ,זיא ןײטשּפע הקבר

 ןשיווצ ךוסכס זיא טינ ןכלעוו ןגעוו ןעלדנַאהרעטנוא וצ טריגעלעד ןעוועג

 -ןייר ןליפַא ןוא עשיגָאל עריא ףיוא ,רעטעברַא יד ןוא רעבעג-סטעברַא
 ןַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעג לָאמעלַא ןענייז סָאװ ,ןטנעמוגרַא עכעלשטנעמ

 "עג טינ םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ,שידיי ןטסנייפ ןוא ןטסעפ ,ןקידנגייצרעביא

 ףרעפטנע וצ סָאװ טַאה

 .גנוגעװַאב רעשיטילָאּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא קיטייצכיילג

 -עג-ױזַא רעד וצ טרעהעג יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב

 טימ ןעמַאזוצ .דנוב ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ גנוטכיר רענליוו רענעפור

 טָאה ערעדנַא ןוא ווָאקינזעלעשז לקנַאי ,לַאטנעזָאר ענַא ןוא לעװַאּפ ,ןקַאוװטיל

 טימ ךיוא רעטעּפש ןוא .קנַאדעג רעזנוא רענליוו םעד ןיא ןעמונעגלײטנָא יז
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 ךיוא זיא הקבר ,ןלױּפ ןיא דנוב םעד ןבעגעגרעביא ןעוועג ןבעל ןוא בייל

 זיא יז .ףאי עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ןלַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,םייה-גָאט רעד ןופ המשנ יד ןעוועג
 סָאװ ,(ןייארַאפ-רעקורד םעד ןטערטרַאפ ןטרָאד טָאה יז) טעטימָאק-סגנודליב
 טָאה יז .,טָאטש ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןסיורג ןטימ טריפעגנָא טָאה

 ,(60 ענלַאװַאז) ךיק-רעטעברַא רעסיורג רעד טימ טריפעגנָא ךיוא
 עמַאמ ַא ןייז ןוא םייה ענעגייא ןַא ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ זיא ריא

 םעד .עביל-רעטומ ןופ ללש ַא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה יז ,רעדניק ענעגייא ןופ

 ןופ רעדניק יד ףיוא זיולב טשינ ןגָארטעגרעבירַא יז טָאה ליפעג ןקיזָאד
 ךעלרעדניק ןופ עמַאמ ַא ןרָאװעג ךיוא זיא רָאנ ,ןייטשּפע ןועמש רעדורב ריא
 ,טכַאעג ןוא טבילעג ,טנעקעג יז ןבָאה טלַא ןוא גניי ,טייקמערָא רעד ןופ
 רעוט רעקיטכיוו ַא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא --- רַאזַאל ,רעדורב רעטייווצ ַא)
 .(קרָאי-וינ ןיא טציא טניואוו -- דנוב ןיא

 -סיוא ךיז יז טָאה ,יוב-רעּפרעק ןטפַאהרעלעפ ריא ףיוא טקוקעג טשינ
 טימ לופ ןעוועג זיא קורדסיוא-םינּפ ריא ,ןח ןרעדנוזַאב ַא טימ טנכייצעג
 ןעמ ןעוו ןוא ןגיוא עפיט עגולק טַאהעג טָאה יז .ןבעל ןוא ץנעגילעטניא
 יד ןעוו .ןדנואוושרַאפ יוװ טײקטלּפירקרַאפ ריא זיא ,טדערעג ריא טימ טָאה
 ןייטש ןעזעג ריא טָאה ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טדערעג טָאה יורפ עקשטיניילק
 -רעטעברַא יד וצ ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא -- ןובירט ַא ךייא רַאפ
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ךַאז ןייק ןופ ןייז רתוומ טלָאװעג טשינ ןוא ןסערעטניא
 ,שטנעמ-סטעברַא םעד

 ךָאנ ןביוהעגנָא ךעלטנגייא ךיז טָאה םוטרעריטרַאמ סניײטשּפע הקבר

 -רעלטיה-ןילַאטס םעד ןופ ךמס ןפיוא .,ענליוו ןעמונרַאפ טָאה רעלטיה רעדייא

 סעקיװעשלָאב יד ןבָאה טלָאמעד ןיוש .ענליוו ןעמונרַאפ דנַאלסור טָאה ךַאמּפָא
 עקירָאיײגנַאל יד טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ,ןייארַאפ-רעקורד םעד טרידיווקיל

 טָאה יז .ןבעגעג טשינ ריא גנוקיטפעשַאב רעדנַא ןייק ןוא ןירַאטערקעס

 -פעשַאב ַא סעּפע ןכוז ןוא עשזריב רעד ףיוא ייר רעד ןיא ןייטש טפרַאדעג

 ,גנוקיט
 ןײטשּפע הקבר זיא ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח סרעלטיה ןעוו

 טימ ןעמַאזוצ ,רעדורב ריא ןופ החּפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ ָאטעג ןיא קעוװַא
 עריא ןוא רעטעברַא-רעקורד עריא טימ ,רעמערק יטַאּפ עטרבח רעטנָאנ ריא

 ןזיועגסױרַא ךעלדימרעדמוא יז טָאה ָאטעג ןיא ךיוא .ןדיי רענליוו עשימייה

 טנעקעג ךיז יז טָאה ,רעביא טיג ןעמ יוװ .דניק ןשידיי ןרַאפ גרָאז ריא

 -עטַאק ךיז רעבָא טָאה יז ,"ןייש; ַא טגיילעגרָאפ ריא טָאה ןעמ .ןעװעטַאר

 "מוא זיא יז .החּפשמ ןייז ןוא רעדורב ריא טימ ןדייש וצ טגָאזעגּפָא שירָאג
 ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ,רַאנָאּפ ףיוא ,ןדיי רענליוו בור סָאד יוװ ,ןעמוקעג

 .ָאטעג ןטייווצ
 שעטיוװַאמַארבַא שריה
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 יקסדורגָאווָאנ עינָאס

 -עגמוא -- טנגעג רעמינָאלס ,ןעטיב ןיא 1894 רעדָא 1892 ןריובעג

 .עקנילבערט ןופ סנווױאיזַאג יד ןיא 1942 טסוגיוא טגנערב
 -- ןפורעג רעטעּפש יז טָאה'מ יוו ,עינָאס עטרבח רעדָא -- לטיג ענייש

 ןוא השמ ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא

 ךָאנ רָאי ַא .יקסנילעמעשט עשַאב הרש

 טָאה רעטכָאט רעייז ןופ טרובעג רעד

 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז עילימַאפ יד

 שיטַאנַאפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד

 רעמינָאלס ַא רעטָאפ רעד .עמורפ

 רע .ןיבר ןופ ברוקמ ַא ןוא דיסח

 ןוא ןגנמ-לעב רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 רעמינָאלס יד ןשיוװצ ,לדיפ טליּפשעג

 ,השמ;/ ןפורעג םיא ןעמ טָאה םידיסח

 שיט ןעוװַארּפ םייב לייוו ,"ןוגינ ַא ביג

 ףדנעװ םיא וצ ךיז יבר רעד טגעלפ

 ןדעי טָאה רעטומ יד ."ןוגינ ַא ביג;

 רעטסואוװַאב רעד ןיא טנוװַאדעג גָאט

 יקװעלַאנ ףיוא ס"ש הרבח ןופ להוש

9, | 

 טַאהעג טָאה קלָאפ-רָאּפ עמורפ סָאד

 לטיג ענייש .רעטכעט 5 ןוא ןיז 2

 זיא יז ןעו .עטסטלע יד ןעוועג זיא

 -עג יז ןעמ טָאה .,ןסקַאװעגרעטנוא

 ,רעשיאערבעה רעד ןיא ןענױעל טקיש
 |ַא ןרָאװעג זיא יז .הידוהי עיזַאנמיג

 רעטָאפ ןשידיסח םעד .שיאערבעה ןדייר ןעמונעג ןוא עקטסינויצ עטנערברַאפ

 ןוא ןכָאװ רעד ןיא שדוק ןושל טדער רעטכָאט ןייז סָאװ ,ןלעפעג טשינ זיא

 ןעמונעגּפָא יז רע טָאה ,םינינע עשיסרוקיּפַא-שיטסינויצ טימ ךיז טמענרַאפ

 .ןסַאלק ערעכעה יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ,עיזַאנמיג ןופ

 עגַאל עלעירעטַאמ יד ןעוו .רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ,רעּפרַאש ןרָאװעג ןענייז הסנרּפ-תוגאד יד ןוא טרעגרערַאפ ךיז טָאה בוטש ןיא

 ןוא ןירעיינ-טיה ַא ןרָאװעג זיא יז .ןטעברַא ןייג טזומעג רעטכָאט יד טָאה

 ריפ ערעגניי יד ןוטעג ןבָאה עבלעז סָאד טקנוּפ ,עקטסידנוב ַא -- ךיוא

 .סעקטסידנוב ןוא סנירעיינ-טיה -- רעטסעווש

 עשירַאצ יד ןיא ךָאנ גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא זיא עינָאס

 ,טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ,ןטייצ

 יד ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעשב ךיז יז טָאה ,ןירעוט עקיטכיט ַא יו

 -רַאװ ןעמונרַאפ טָאה רעטילימ עשטייד סָאד יוװ ךיילג ,1918 --- 1915 ןרָאי
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 עינָאס .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יײר ַא טעדנירגעג דנוב רעד טָאה ,עש

 ןכַאפ-עדָאמ יד ןופ ןייארַאפ ןופ ןירַאטערקעס סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 ןופ ןירעדילגטימ ַא יװ ,טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא קיטעט יז זיא קיטייצכיילג

 טָאה יז .וויטקעלָאק רעװעשרַאװ ןופ ,גנוריּפנָא רערעטיירב רעשידנוב רעד

 ןשיווצ ןעוועג יז זיא םעד תמחמ ,ןירעוט עוויטקַא ןַא ןופ םש ַא ןפַאשעג ךיז

 יד תעב 1917 חסּפ ןעמונרַאפ טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקַא ששטייד יד עכלעוו ,יד

 ןופ ןרעגַאל יד ןיא טגנערברַאפ טָאה ןירעוט עשידנוב יד .ןטסערַא עסיורג

 ,גרעבלעווַאה ןוא ןאבואל ,ענרָאיּפישטש

 רעד וצ רעדיוו ךיילג ךיז יז טלעטש ,טײרפַאב 1917 ףוס יז טָאה'מ ןעוו

 עז טָא ,ויטַאריּפסנָאק רעמ ךָאנ טעברַא עשידנוב יד ןיא טציא .טעברַא

 סיקסנישַארק ןיא קנַאב ַא ףיוא טציז עינָאס ,ןגיוא יד רַאפ קידעבעל יז ךיא

 -- ןשטנעמ ייברַאפ ןעייג'ס .ךוב ַא ןענעייל ןיא טפיטרַאפ זיא יז ,ןטרָאג

 עטפיטרַאפ יד .קנַאב רעקידייל רעד ףיוא וצ ךיז ןצעז ייז .ןעיורפ ,רענעמ

 זילב טרעטסילפ יז ,ךעלטעלב יד ןופ ןגיוא יד ּפָא טשינ טסייר ןירענעייל

 ןבָאה ןטרָאד ןוא---..רעמונ גנוניואוו ...רעמונ סעקוװעלַאנ :רעטרעוו יד סױרַא

 סנטסַאק עכיוה ןשיװצ הריד רעקידייל ַא ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ עלַא יד

 -סנייה רעדנַאסקעלַא רבח ןעיירטעג ,ןטלַא ,ןקיסקיוועגניילק םעד טקרעמַאב

 עלַאגעלמוא טימ עלעקעּפ טקַאּפרַאפ ַא טגנַאלרעד ןדעי טָאה רעכלעוו ,ףרָאד

 | ,1918 יַאמ ןט1 םעד ברע ןעוועג זיא'ס ,ןפורפיוא

 רעדיוו ןעינָאס ןבָאה ןשטייד יד ןוא -- טייצ עצרוק רָאג ַא ייברַאפ םיוק

 .רעוט עלענַאיסעפָארּפ ןופ גנוציז א ףיוא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעמונעג

 עקיטליגדנע יד טשרע ,ןילדָאמ גנוטסעפ רעד ןיא לָאמ סָאד טריפ געוו ריא

 יד טנפעעג ריא רַאפ טָאה ןעײמרַא עשטייד עכיירגיז-רעירפ יד ןופ הלּפמ

 ,הסיפת רעד ןופ ןרעיוט

 ,ןעורּפָא ךיז זומ יז .עטּפעשעגסיױא קרַאטש ַא עינָאס זיא ןעמוקעגסױרַא

 רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ יז זיא קיטייצכיילג ,טנוזעג ריא ןטכיררַאפ וצ ידכ

 -ילָאּפ עויטקַא יד .גנוגעווַאב-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רענענַאטשטנַאדיינ

 ןופ גנואיצרעד רעד ךיז ןעמדיוו טטילשַאב ןירעוט עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיט

 יד רעביא טמענ יז ואוו ,ןיבמָאג ןייק קעװַא טרָאפ יז ,דניק-סקלָאפ ןשידיי

 ,ןפַאשעג ןבָאה ןטסידנוב עקיטרָאד יד סָאװ ,םייה-רעדניק רעד ןופ גנוריפנָא

 ןבָאה'ס ,לטעטש ןשילידיא ןיא ןביילב וצ ןעמוקעגסיוא טשינ ריא זיא גנַאל

 ,הריסמ ַא טגנַאלרעד ריא ףיוא ןבָאה סָאװ ,"ןשטנעמ עטוגק ןענופעג ךיז

 רעשיליוּפ רעיינ רעד ךרוד ןיוש לָאמ סָאד -- טריטסערַא רעדיוו טרעוו יז

 ןיא טייצ ַא טציז יז ואוו ,קצָאלּפ ןייק קעװַא יז ןעמ טריפ ןיבמָאג ןופ ,טכַאמ

 ןייק קירוצ טמוק ןוא טיײרפַאב יז טרעוו ןעגנואימַאב עקרַאטש ךָאנ .הסיפת

 רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןטימ הנותח טלָאמעד טָאה יז .,(1919) עשרַאװ

 ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע
 -עלַאב ַא ןריפ ףרַאד ןוא רעטומ ַא טרעוו ןירעוט-רעטעברַא עגניי יד

 ןעמענרַאפ ךיז שיגרענע רעטייוו טרעטשעג טשינ ריא טָאה סָאד ,טײקשיטַאב

 ןוא רַאנימעס-רערעל ַא ןופ סרוק םעד ךרוד טכַאמ יז .גנודליבטסבלעז טימ

109 



 עלענָאיסעּפָארּפ ַא טרעװ עינָאס .טעברַא-לוש רעד ןיא ןײרַא ךיז טפרַאװ

 "רַאק ,רעסָארג ווַאלסינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש רעד ןיא טעברַא ,ןירערעל

 ערעגנעל ַא .עשרַאװ ןיא סנירערעל עטסעב יד ןופ ענייא זיא ןוא ,29 עקצילעמ

 רעד ןיא ןָאסרואינש לשיפ רָאסעּפָארּפ טימ טעברַאעגנעמַאזוצ יז טָאה טייצ
 זָאט טפַאשלעזעג רעד ייב רעדניק עוויטקעפעד רַאפ עלעטש"גנוטַארַאב

 .(עזָא)
 -לעזעג עקיטכיוו ַא יװ טכַארטַאב יז טָאה ןירערעל סלַא טעברַא ריא

 טעברַא יד .גנודליב ריא טמָאקלופרַאפ יז טָאה רדסכ .עיסימ עכעלטפַאש

 יז .שינעמוקּפָא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעועג טשינ ריא רַאפ זיא לוש ןיא

 דניק ןדעי ןופ ןטפַאשנגיא עשיכיסּפ יד ןייטשרַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה

 רעװיטקַא ןופ ןגיוצעגקירוצ .ןבעל ןופ געוו ןרעכיז ַא ףיוא סע ןריפסיורַא ןוא

 ריא יז טָאה ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא טייקיטעט

 ןוא עקיטסייג ןיא ,קיגָאגַאדעּפ ןופ דלעפ ןפיוא ןדָאלעגסיױא עיגרענע עצנַאג

 -טסואוַאב-לַאיצַָאס יד זיא קיטייצכיילג .ןעגנוריסערעטניארַאפ עשיטעטסע

 .ףיקס עיצַאזינַאגרָארעדניק רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןירערעל עקיניז

 -רעבמעטּפעס עלַאפָארטסַאטַאק ןוא עקינוז יד ןעמוקעג ןענייז סע זיב

 ןלױוּפ ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח סנילַאטס ןוא סרעלטיה ,1929 רָאי ןופ געט

 ןעועג .דרערעטנוא ןפיט ןיא ןײגּפָארַא טזומעג טָאה גנוגעווַאב עשידנוב יד

 יז ןעמ טָאה ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא סָאװ ,סעטרבח ןוא םירבח ּפיט ַא דנוב ןיא

 רעמָאט .וויסַאּפ ןעוועג ןענייז ייז .טעברַא רעוויטקַא רעד ייב ןעזעג טשינ

 יז ןענייז --- הנכס ַא טקורעגנָא ךיז טָאה'ס ,עגָאװערט ַא ןרָאװעג זיא רעבָא

 םָארטש ַא ןָאטעג ץיילפ ַא ייז ןופ טָאה טלָאמעד .ןפיול וצ ןעמוקעג ךיילג

 -עג ןיא עבלעז סָאד .םישעמ וצ ןליוװ ןוא טומ ,טפַאשיירט עטצענערגַאבמוא

 עויטקַא עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ ענייא דלַאב טרעװ יז ,ןעינָאס טימ ןעש

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא םענעפַאשעגיינ ןופ דילגטימ ַא ,רעוט

 ,שינעדנעטשרַאפ-ןשטנעמ ,טּפַאשטינעג עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג ריא .דנוב

 ןופ לרוג ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעדנַא ןופ ןדייל יד רַאפ גרָאז

 יד ואוו ,סנטסָאּפ ענעדיישרַאפ ףיוא טעברַא ריא ןיא ןיירַא יז טגייל ללכ

 טפלעה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .טלעטשעגקעװַא יז ןבָאה טכילפ יד ןוא ײטרַאּפ

 רעטנוא טביוטשעצ ךעלגעט-גָאט טרעוו סָאװ ,ץוביק ןשידיי םעד ןריטנעמעצ יז

 ,םיחצור עשיצַאנ יד ןופ ּפעלק עקידתונמחרבמוא יד

 -סערַא ןעמוקעג יז ָאּפַאטשעג יד זיא 1942 לירּפַא 17 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 -כרוד ןרעוו סָאװ ,ןטסערַא יד ןגעוו טסואוורעד ךיז יז טָאה סנטייצַאב ,ןריט

 טלָאמעד םעד קנַאדַא ןוא םייה רעד ןופ קעװַא יז זיא ,טָאטש ןיא טריפעג

 ,ןבעל וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ ןיוש רעבָא ריא זיא גנַאל .ןרָאװעג לוצינ

 "רעריטרַאמ רעטצעל רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ

 יד ןיא .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקדזַאג יד וצ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ געוו

 וצ תוחוכ טגָאמרַאפ ךָאנ עינָאס טָאה סעיצַאטרָאּפעד יד ןופ ןכָאװ עטשרע

 -ַאב וצ ךיז לָאמ עכעלטע ריא טגנילעג סע ,ןבעל ןגייא ריא רַאפ ןפמעק

 לָאמ ןייא .ןשטנעמ יד ןריפסיורַא ףייה יד ןיא ןעמוק םינוילת יד תעב ןטלַאה
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 טריפעג ןיוש יז טָאה'מ ןעוו ןפיולטנַא וצ ןבעגעגנייא וליפַא ריא ךיז טָאה

 עשנעג ןשיווצ סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא ףיוה ַא ןיא .ייר רעד ןיא ןלעטשוצניירַא

 רבח ןופ הריד רעד ןיא ןטלַאהַאב ךיז גָאט םעד עינָאס טָאה עקסנילָאװ ןוא

 -רַאפ יד ןופ .םעדיוב ןפיוא גָאטײב -- הריד ןיא טכַאנייב ,שרעק לבייל

 םוצ עשרַאװ ןופ ןדיי יד טױריפ ןעמ יו ןעזעגוצ יז טָאה רעכעל עטקעטש

 ,סענָאגַאװ יד וצ ,*ץַאלּפ-גאלשמוא,

 ןעוועג געט ענעי ןיא זיא --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב טלייצרעד -- עינָאס,

 -עצ ַא .ןעגנולסיירטפיוא-ןוורענ ןעמוקַאב טפָא טגעלפ ,טרעדורעצ ךעלקערש

 ךיז ןזומ רימ זַא ,ןלַאפנָא-ןוורענ יד תעב יז טיירש עטקינײּפעצ ַא ,עטקיטייוו

 -נעמוגרַא טָאה יז .?םַאנסיוא ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ןופ ןרָאט רימ ,ןבעגרעביא

 ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ יד ,ןדיי עמערָא יד םדוק ןעמ טריפ ןריפ זַא ,טריט

 -ידיי ַא תעשב .םוקמוא ןיא ךיוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ןייגטימ ףרַאד'מ

 ,ענעטלַאהַאב יד ןעמענ וצ םעדיוב ןפיוא ןעמוקעגפיורַא זיא טנַאיצילָאּפ רעש

 טלָאװעג םיא ןוא רעסעמ ַא טימ םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז דרַאנרעב רבח טָאה

 ןגעקַאד *! טשינ םיא עגרה? :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה עינָאס רעבָא .ןקיטשרעד

 ,קעװַא ןענייז ייז ןוא טלעג ןבעגעג טנַאיצילָאּפ ןטייווצ ַא ןוא םיא יז טָאה

 קע ווָאצילַאװ ףיוא קירבַאפ-סנעבעט ןיא רעבירַא עינָאס זיא ןטרָאד ןופ

 ,לַאגעלמוא ןעוועג ןוא ןטלַאהַאב ךיז יז טָאה רבח ַא ןופ הריד רעד ןיא ,עטסָארּפ
 -ַאויש ןוא רעכַאװש ןרָאװעג ןענייז ןבעל ריא רַאפ רעטייוו ןפמעק וצ תוחוכ יד

 טריפעגכרודַא זיא קירבַאפ רעד ןופ חטש ןפיוא ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא .רעכ

 יז .קעטשרַאפ ץעגרע טלָאװעג יז םירבח ןבָאה ,עיצקעלעס ַא ןרָאװעג

 יד ןשיוװצ .לרוג םעד ןבעגרעטנוא ךיז ןוא ןביילב וצ ןסָאלשַאב רעבָא טָאה

 טָאה'מ .עינָאס עטרבח יד ןעװעג ךיוא זיא עטריפעגסױרַא טרעדנוה ףניפ

 -ַאװ יד ןיא טּפוטשעגנײרַא ךיילג ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ טריפעגקעווַא יז

 -מוא ןופ ןיוש ןסײרוצסױרַא יז םירבח עכעלטע ןופ ןעגנואימַאב יד .סענָאג

 געװ רעד .ןבָאה טנעקעג טשינ הלועּפ ןייק םעד תמחמ ןבָאה ץַאלּפ-גַאלש

 .עקנילבערט ןיא רעגַאל-גנוטכינרַאפ םוצ טריפעג טָאה

 ןיא ץיירק ןטיור ןכרוד ךירדירפ ןמלז טָאה 1942 רעבָאטקָא ןט1 םעד

 עקידנגלָאפ יקסדורגָאװָאנ לאונמע וצ קרָאי-וינ ןייק טקישעגסױרַא עשרַאװ

 ןברָאטשעג זיא יורפ רעייא .דניק ןוא יורפ יד ךיוא .טנוזעג ןיב ךיא; :העידי

 ,"1942 רעבמעטּפעס ןט10 םעד ,עשרַאװ ןיא

 ןעוו רעדָא טריפעגסיורַא יז טָאה'מ ןעוו ,עמַאד יד זיא סָאד זַא ,תועמשמ

 ךירדירפ טָאה ,ןייגרעד לָאז העידי יד ידכ) .עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז

 .?עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג, :ןבירשעג

 -דלָאג דרַאנרעב .(קרָאי-וינ --- עשרַאוו) סויַאמ ןוז ןופ עיצַאמרָאפנױא = ; .ב

 ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא .1947 קרָאי-וונ ,ָאטצג רעװעטרַאװ ןיא רָאי ףניפ ; ןיוטש

 ןיא ןדיי יד ןוֿפ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח :טדַאטשיינ ךלמ .1948 קרָאי-וינ ,ןברוח

 .1988 ,קרָאו-ו ינ ,ךוב-רובזי-רשרעל 1048 בובא-לת ,שטרַאװ

 ץרעה .ש י

0 
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 שטיוװעלעקנַא' ףסוי

 ןלױּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ טנַאקַאב ,שטיװעלעקנַאי ףסוי

 ןט29 םעד (ןילָאװ) ענבוד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,קענַאי ןעמָאנ ןרעטנוא
 ,1887 רעבמעווָאנ

 = ליכשמ ַא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא לרעב רעטָאפ ןייז

 קרַאטש ךיז טָאה רע ,ןַאמערָא רעסיורג ַא ןוא
 ןייז ןטלַאהסיוא ןענָאק וצ ידכ ,טרעטַאמעג

 ןףיז 3 ןוא רעטכעט 2 ,יורפ יד :עילימַאפ

 קענַאי טָאה ליכשמ םעד רעטָאפ ןייז ןופ
 ןענעייל וצ ךס ַא קשח ןסיורג םעד טנשריעג

 רעבָא םיא טָאה טינ יד .ןענרעל וצ ןוא

 -רעל ךיז ןביוהוצנָא ירפ ץנַאג ןעגנואווצעג
 -עזטפירש ַא טרעוװ קענַאי .הכאלמ ַא ןענ

 .עשרַאװ ןייק םיא טגנערב ךַאפ ןייז .רעצ
 עשידיי לָאצ ערעסערג ַא ךיז טניפעג'ס ואוו

 .ןעיירעקורד
 ןופ דילגטימ ַא ןיוש רע טרעוו 1912 ןיא

 ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןלַאגעלמוא

 טניפעג רעכלעוו ,רעטעברַא-רעקורד עשידיי

 ןופ גנוריפנָא רעשיאעדיא רעד רעטנוא ךיז

 -עג יד ןריזילַאנַא וצ טייקיאעפ ןוא רשיה-לכש ןייז ,ץנעגילעטניא ןייז ,דנוב

 ןשיטסילַאיצָאס םוצ טריפרעד לענש םיא ןבָאה ןעמעלבָארּפ עכעלטּפַאשלעז

 ,לַאעדיא
 -עלמוא רעד ןיא ןיירַא ךיז רע טפרַאװ ןערב ןכעלטנגוי ןצנַאג ןטימ

 -רַא רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא רע טרעוו ןטרָאד .ןייארַאפ ןופ טייקיטעט רעלַאג

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ ךעלרעמעק עכעלרעניא יד ןופ טעב

 -סערַא רע טרעוו רעטעברַא-רעקורד עּפורג רעצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ .עשרַאוװ

 טרעוו עמרוט ןיא ןציז שדוח ַא ךָאנ .גנולמַאזרַאפ רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא טריט

 -רַאװ רעד ןיא ןוא ןייארַאפ ןיא ויטקַא רעמ ךָאנ טרעוװ ןוא טיירפַאב רע

 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועש

 ַא רָאג ןעוועג טכיזניה רעשיאיײצילָאּפ ןיא טייצ רענעי ןיא זיא עשרַאוװ

 ןסעגעגנייא ףיט ךיז טָאה עיצַאקָאװָארּפ ןופ הכמ יד .טָאטש עכעלרעפעג

 ,ץעיװָאלַאטעמ ךענעה ןרָאטַאקָאװָארּפ יד .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא

 ןייא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןברוח ַא טכַאמעגנָא ןבָאה ערעדנַא ןוא ןָאסמיכַאנ

 "ייז ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג יד .ןלַאפעגכרוד זיא ןטייווצ ןכָאנ וויטקעלָאק

 ןרָאװעג טקעדעגפיוא רדסכ ײצילָאּפ רעד ךרוד ןענ

 -נוב עלַא טעמכ טקורדעג (1913 ןיא) טלָאמעד ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא

 ןוא רעכעלרעפעג רעצנַאג רעד טָא טימ .ןבַאגסױא עלַאגעלמוא עשיד

 רעכלעוו ,קענַאי רבח רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה טעברַא רעכעלטרָאװטנַארַאּפ

 -ןריפנָא רעד ןופ --- וויטקעלָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש זיא

 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ טפַאשרעּפרעק רעקיד
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 יד בילוצ, :דָאירעּפ םענעי ןגעוו טלייצרעד שטיװעלַאכימ שינייב רבח
 עג קיטיונ זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןלַאפכרוד עשיאייצילָאּפ עקידרדסכ
 -רָאפ סרעדנוזַאב ןייז ,קינכעט רעד ןגעו ןעלטימ ערטסקע ןעמענוצנָא ןעוו
 עצנַאג עקיזָאד יד .ךעלטעלב יד ןקישרעדנַאנַאפ ןוא ןעמענּפָא םייב קיטכיז
 טימ ,ןדײשַאב ,ליטש .ןקענַאי ןרָאװעג טױרטרַאפנָא םָאקלופ זיא טעברַא
 קידנגָארט טעּפָאסרַאפ ,טעװערָאהרַאפ ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןקיטומטוג ַא
 ןריפסיוא רע טגעלפ ,סעיצַאמַאלקָארּפ קעּפ עצנַאג ןטלַאּפ ןרעטנוא ךיז ףיוא
 -קעװַא ייז ואוו ,תוריד ןעניפעגסיוא ,רעקורד יד טימ ךיז ןעגניד ,תוחילש ןייז
 יד ןיא ןריפרעדנַאנַאפ ייז ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ ןביולקסיוא ןוא ןגיילוצ
 ,(עשרַאװ ,1921 רַאונַאי ,2 .מונ ןרעטענגרָאמ) *,טעטש ענעדיישרַאפ

 ,ןפוא ןטסעב ןפיוא טריפעגסיוא ץלַא סָאד טָאה קענַאי

 ,דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ רעט8 רעד טיירגעגוצ טרעוװ 1914 ילוי ןיא
 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד .ןיוו ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סָאװ
 םעד בילוצ ,ןקענַאי טַאגעלעד סלַא טלייוועגסיוא רָאפנעמַאזוצ םעד וצ טָאה
 .ןעמוקעגרָאפ טשינ רָאפנעמַאזצ רעד זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא

 ןשיסור ןופ טציילפרַאפ עשרַאװ טרעװו המחלמ רעד ןופ בױהנָא ןכָאנ
 יד .טנָארפ ןופ טנָאנ ןעוװעג ןיא טָאטש-טּפױה עשילױוּפ יד .רעטילימ
 ,רַאפעג-סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טעברַא ערענָאיצולָאװער עטסנעלק
 יד ןטלַאהעגרעטנוא קענַאי טָאה םירבח עּפורג רעניילק ַא טימ ןעמַאזוצ
 ןיא לייטנָא ןעמונעג ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוצ ןעגנודניברַאפ-יײטרַאּפ

 ..ד .ס .פ ןוא עציוועל .ס .פ .9 ,דנוב ןופ טַאר ןשיאייטרַאּפ-ןשיווצ םעד

 סע זַא ,טקַאפ םענעעשעג ַא רַאפ טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד ןלעטש וצ ידכ

 -רַאפ ןכָאנ ךיילג טרעוװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשרַאװ ןיא ןריטסיזקע
 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא דנוב ןכרוד ןפורעגפיונוצ ןשטייד יד ךרוד עשרַאװ ןעמענ

 טָא ףיוא .ןכַאפ עלַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא יד ןופ רעטערטרַאפ

 ןַאמלוש רָאטקיװ רבח ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעד

 -סיוא טרעוו קענַאי ,ןענייארַאפ עשזנַארב 20 עטמירַאב יד טעדנירגעג ןרעוו

 -ייארַאפ עלַא יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ םעד ןופ רַאטערקעס רעד סלַא ןבילקעג
 -9פ ןוא עיגרענע עצנַאג ןייז קעװַא קענַאי טיג טעברַא רעקיזָאד רעד .ןענ

 ןקיטסעפַאב וצ ידכ ,גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד טימ טעברַא רע ,ןטייקיא

 ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עטריזינַאגרָא-לענש יד ןרעטיירבסיוא ןוא

 עבַאגפיוא יד רע טָאה ,ןעװעג זיא רעגייטש ןייז יו .עיינ ןדנירג ןפלעה

 ,רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןדײשַאב ןוא ליטש ,ךעלטנירג טריפעגסיוא
 -ַאֹּפ ןפיוא קיטעט ךיוא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ סלַא
 -רעדניק עשידנוב יד ןריזינַאגרָא טפלעה ,טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןשיטיל

 -סױרַא עכעלטנפע עלַא ןיא לײטנָא ןקיטכיט ַא טמענ ןוא ןלוש ןוא ןעמייה
 ,ךרוד טריפ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד סָאװ ,סעינַאּפמַאק ןוא ןעגנוטערט

 רעבמעוװָאנ ףוס טכַאמ-עיצַאּפקָא עשטייד יד םיא טָאה םעד תמחמ

 .ץישזעמלַאקס ןופ רעגַאל-ןעגנַאפעג ןיא טקישעגקעװַא ןוא טריטסערַא 6

 עכעלשטנעממוא ,עטסכעלקערש יד ייב שדוח ַא רעביא ןסעזעג זיא רע ואוו
 -ןעגנַאפעג ןטסגרע םעד ןיא טריפעגרעביא רע טרעוו רעטעּפש .,ןעגנוגנידַאב
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 ךיז טניפעג רע ואוו ,גרעבלעוואה ןיא --- דנַאלשטייד ןקיטלָאמעד ןופ רעגַאל

 | ,טייצ רָאי ַא רעכעה

 עקידרעירפ ענייז עשרַאװ ןיא קירוצ רע טמענרַאפ ןרעוו טיײרפַאב ןכָאנ

 -ָאק ןיא ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןיא ןטמַא

 | .דנוב ןופ טעטימ

 ןרעטלע יד טימ ךיז ןעז וצ ענבוד ןייק קעװַא קענַאי טרָאפ 9 ףוס

 .רעכעלרעפעג ַא ןעװעג טלָאמעד זיא ענבוד ןייק געװ רעד .םיבורק ןוא

 ןייז .עימעדיּפע-סופיט ַא טעװעשובעג טנגעג רענעי ןיא טָאה םעד ץוח

 ירעירפ רָאי 2 עּפַאנק טימ טַאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,עינַאמ יורפ

 "עג קרַאטש רעבָא טָאה רע .העיסנ רעד ןופ טדערעגּפָא קרַאטש םיא טָאה

 ענבוד ןופ ןעמוקעגקירוצ .רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ענייז ןעז טלָאװ

 .סופיט ןופ טעטסעּפרַאפ ,רעקנַארק ַא עקַאט רע זיא

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ ץרוק רָאג ,1920 רַאונַאי ןט22 םעד

 ןכרוד טנדרָאעגנייא ,היוול רעד וצ .רָאי 23 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג רע זיא

 היוול עקיזיר יד .,רעטעברַא עשידיי טנזיוט 0 ךרעב ןעמוקעג ןענייז ,דנוב

 ַאוד גנוטייצ עשילייפ עשיטימעסיטנַא יד .טָאטש ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה

 .דנוב םעד טריקַאטַא היוול רעד בילוצ טָאה עשָארג

 םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןלױּפ ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה גנַאל

 רעטסומ ַא יװ טנידעג טָאה קענַאי רבח .ןשטיװעלעקנַאי ףסוי ןופ קנעדנָא

 רעיײמ דוד .רעוט-רעטעברַא ןלַאעדיא ןַא ןופ

9 

 ןַאמגייפ יכדרמ

 טגנערבעגמוא -- עינרעבוג רעמָאדַאר ,ווָאשעװעינג ןיא 1889 ןריובעג

 "סעווש ןוא רעדירב ענייז .לטַאמ ןוא בקעי ןופ ןוז .עקנילבערט ןיא 2

 ןענייז רעדירב ייווצ יד ןוא רעטָאפ רעד .רעטעברַא ןעוועג עלַא ענייז רעט

 ייינש ַא --- ןילַא יכדרמ .סערַאלָאטס ןעוועג

 | .רעד

 ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ ,ירפ רָאג

 -נוב רעד ןיא ןיירַא עשרַאװ ןיא יכדרמ זיא

 -ירב ענייז ךיוא ױזַא ,גנוגעווַאב רעשיד

 -עגסיוא ךיז טָאה דוד .השמ ןוא דוד רעד

 ,הרובג ןוא טומ ןכעלנעזרעּפ טימ טנכייצ

 רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ,טנעגַא-ײצילָאּפ ןשטײד ַא טעדנואוורַאפ

 עשידנוב ַא ןביירטעצ ןתעב טָאה רעכלעוו

 יד ןסײרסױרַא טװאורּפעג עיצַארטסנָאמעד

 ילױּפ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא .ןָאפ

 ןעמונעגוצ רע טָאה טייקיגנעהּפָאמוא רעש

 "עט טָאה רעכלעוו ,רענלעז ַא ייב סקיב יד
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 -טנגוי רעשידנוב רעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה דוד) רעייגכרוד יד טריזירָאר

 עצרוק ַא ןילרעב ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא רע .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא

 החּפשמ רעד ןופ םייה עצנַאג יד .(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טייצ

 .דנוב ןופ ןבעל ןטימ טמעטָאעג טָאה ןַאמגייפ

 טרפב ,רעוט רעשיטקַארּפ ַא יװ טקורעגסױרַא ךיג ךיז טָאה יכדרמ

 עלעכדרמ -- ןפורעג םיא ןעמ טָאה טפַאשביל טימ .רעדיינש יד ןשיװצ

 -תריסמ טימ טָאה סָאװ ,ןטסידנוב רוד םעיינ םוצ טרעהעג טָאה רע .רעדיינש

 ּפָארַא גרַאב םעד ךָאנ גנוגעווַאב יד ןעיובפיוא קירוצ טלעטשעג ךיז שפנ

 רעד ןיא קיטעט זיא רע .,עיצולָאװער-רטנָאק ןוא עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא

 םוצ ןיוש רע טרעהעג 1912 ןיא .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא ײטרַאּפ

 ,עשרַאװ ןיא דנוב ןופ (טפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא ערעטיירב) וויטקעלָאק

 תוכייש ןיא רעדיינש עּפורג ַא טימ םיא ןעמ טריטסערַא 1914-1912 םורַא

 טייצ ערעגנעל ַא ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןלַאגעלמוא ןַא ןריזינַאגרָא ןטימ

 רעטשרע רעד ןופ ביױהנָא ןיא .קַאיווַאּפ הסיפת רעװעשרַאװ רעד ןיא רע טציז

 -רעד ךיז שרַאמ ןלענש ַא ןיא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 ערעדנַא רעטנזױט טימ ןעמַאזוצ יכדרמ טרעוװו ,עשרַאװ וצ טרעטנעענ

 רעד ןיא םיא טגנערב'מ ןוא דנַאלסור ףיט ןיא טריאוקַאװע ןטנַאטסערַא

 ןעמַאוצ ךיז רע טפערט ןטרָאד .לָאירָא ןופ עמרוט רעלַארטנעצ רעסיורג

 רעלָאירָא ןיא .םעדעמ רימידַאלװ רעריפ ןשידנוב ןטימ רעמַאק ןייא ןיא

 רעד םגה ןוא ,ןטסידנוב עּפורג ערעסערג ַא ןעװעג טלָאמעד זיא עמרוט

 וצ ןסָאלשַאב ןטסידנוב יד ןבָאה ,רעגנערטש רעייז ַא ןעוועג זיא םישזער

 ..דנוב ןופ ייליבוי םוצ גנורעייפ ַא ןכַאמ

 -עג ןײלַא ןַאמגייפ יכדרמ רעטעּפש טָאה גנורעייפ-ייליבוי עקיזָאד יד

 .טעוװעשוב המחלמ יד .1914 רוּפכ:םוי; :רעטרעװ יד טָא ןיא טרעדליש

 .רעפ ןוא עכעלטע עמרוט-עינרעבוג רעלָאירָא רעד ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 רעכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ייז ןשיווצ ,שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ ןטסידנוב קיצ

 זנוא לָאז ןעמ זַא ,עמרוט ןופ קינלַאשטַאנ םייב ךיז ןטעב רימ .םעדעמ .וו

 געט-בוט:םוי יד רעביא זיא סָאװ ,רעמַאק רעד ןיא ןענװַאד םוצ ןזָאלנײרַא

 עשידיי עלַא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק'ס ואוו ןוא ןרָאװעג טקידיײלעגסיױוא לעיצעּפס
 -ןעמַאזצ ךיז רימ ןלעוו 'להוש' ןיא :רָאלק זיא ליצ רעד .,עטריטסערַא

 -רַאפ ןעמַאזוצ ןלעו רימ ןוא ןרעמַאק ענעדיישרַאפ ןופ ןטסידנוב עלַא ןפערט

 ,ןרָאװעג טכַאנ רָאנ זיא'ס ןעוו .,בוט-םוי-יײטרַאּפ רעזנוא ןרעייפ ןוא ןעגנערב

 טָאה רעדעי סָאװ ,רעדילק עטסנעש ערעייז ןיא ןוטעגנָא ךיז עלַא ןבָאה

 .טייקידבוט-םוי ערעדנוזַאב ַא ןסָאגעגסױא טגיל רעמינּפ יד ףיוא .טַאהעג

 עמרוט רעלָאירָא רעטמירַאב רעד ןופ טנעוו עבָארג יד זַא ,ךיז טכַאד'ס

 -עג רימ ואוו ןיטולחל ןסעגרַאפ רימ ןוא .,ןרָאװעג ןעמואוושעצ יוװ ןענייז

 תומולח ערעזנוא ךיילג זנוא טָאה 'לעיטַאריזדַאנ רעד רעבָא .ךיז ןעניפ

 רבח םעד רע טָאה ןיירַא להוש ןיא ןזָאלסױרַא םייב ,ןגָאלשעגסױרַא ּפָאק ןופ

 םיא טָאה ,!רענװַאלסָאװַארּפ ַא ךָאד טסיב וד' :טזָאלעגסױרַא טשינ םעדעמ

 ןטעב סנעמעלַא רעזנוא ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס .טגָאזעג לעיטַאריזדַאנ רעד

 זיא גנומיטש-בוט-םוי יד .רעמַאק ןיא ןביילברַאפ טזומעג טָאה םעדעמ רבח
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 רעביא טבעל םעדעמ רבח סָאװ טליפעג ןבָאה רימ .ןרָאװעג טרעטשרַאפ זנוא

 ןוא 'העובש' יד ןעגנוזעג ךיוה שטָאכ ןבָאה רימ .ןטונימ עקיזָאד יד ןיא

 ."םעדעמ רבח םוצ ךיוא ןייגרעד ןלָאז ןעגנַאלק יד ידכ ,'םי ןקיצלַאז ןיא/

 -ייא ךָאנ ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאב יכדרמ רבח טָאה עמרוט רעלָאירָא ןופ

 "יו ךיילג טרעוו רע .עשרַאװ ןעמונרַאפ 1915 רעמוז ןבָאה ןשטייד יד רעד

 יכדרמ ךיז טניפעג עיצַאּפוקֶא רעשטַײד רעד ןופ טייצ רעד ןיא .וויטקַא רעד

 -ַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעיוב יד ןשיוװצ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא

 ןופ ןייארַאפ ןופ טרפב ןוא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןוא עיצ

 דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא זיא רע .רעטעברַא-לדָאנ

 עגנַאל .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ ןוא

 רעװעשרַאװ ןופ רעציזרָאפ ןוא דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןעוועג רע זיא ןרָאי

 ףיוא רענדער סלַא סױרַא ךיוא רע טערט טייצ וצ טייצ ןופ ,ןײארַאפ-דײלקַאב

 ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע עסיורג
 עיצַארטסנָאמעד ַא ןופ רעריפנָא סלַא ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש רע

 עקצילעמרַאק ןשיווצ ,סַאג ענשעל רעד ףיוא סָאד זיא ןעוועג ,1918 ,רעמוז

 -ַארד גנולײטּפָא ןַא ןוא ןטנעגַא-םייהעג ,יײצילָאּפ עשטייד .,עקסנַאלעיב ןוא

 -עצ וצ ןביוהעגנָא ןוא םלוע ןיא ןטינשעגניירַא ךיז ןבָאה דרעפ ףיוא רענוג

 סעּפורג ,ןײגרעדנַאנַאפ טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ןטנַארטסנַאמעד יד ,ןביירט

 ,רענוגַארד יד ןגעקטנַא טזָאלעג ךיז ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ קירוצ ךיז ןבָאה

 עקיטומ רעמ עקיניא :רעמ ךָאנ .סעקיּפ יד טימ ןטינשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 רעשטייד רעטנּפָאװַאב רעד ףיוא ןפרַאו טװאורּפעג ךיז ןבָאה עקיציה ןוא

 םוצ טיירג ,טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,יײצילָאּפ

 ,רעקיטכיזדניווש ַא ןיילַא ,טסידנוב רעטלַא ןַא ,רענקיר ןָאמָאלָאס רבח ,ןסיש

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעטסײמכַאװ ןשטייד ַא וצ ןפָאלעגוצ טסיירד זיא

 סָאד ןסײרסױרַא םיא ייב טוװאורּפעג ןוא ,רעװלָאװער ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ

 טנעקעג טשינ טָאה רבח רעקיטכיזדניווש רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעוועג

 -קרעמ רעבָא .ןַאמצוש ןקרַאטש םייב רעװלָאװער םעד ןעמענסױרַא ןזײװַאב

 ,רעטסײמכַאװ םעד טשַארעביא ױזַא טָאה טייקטסיירד סרענקיר :קידריװ

 ןרענקיר ןוא ןסָאשעג טשינ טָאה ,רעטרעווילגרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא רע זַא

 ,עסייה ַאזַא ןרָאװעג זיא רעפסָאמטַא עצנַאג יד ,ןטלַאהרַאפ טשינ ךיוא

 ןטנַארטסנָאמעד יד ןוא ןשטייד יד -- םידדצ עדייב ןבָאה עגר עדַאיל ַא זַא

 ךיז טָאה טלָאמעד .סױטשנעמַאזוצ ןקיטולב ַא ןיא ןעלקיװרַאפ טנָאקעג ךיז

 ןלױפַאב רע טָאה םיטש רעטסעפ ַא טימ .יכדרמ רבח טנרָאפ ןופ טקורעגסױרַא

 טשרעהַאב ךיז טָאה םלוע רעד ,ןביילב ןייטש ,טרָא ןופ ןריר וצ טשינ ךיז

 -ןלבטלַאק ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ סיכדרמ .םולשב רעבירַא זיא ץלַא ןוא

 ,דָאב-טולב ַא ןופ טיהרַאפ ןבָאה טייקיט

 ןעמַאװצ .תוסיפת עשטייד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ךיוא טָאה ןַאמגייפ

 ,טריטסערַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד םיא טָאה םירבח ייר ַא ךָאנ טימ

 םיא ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ןוא סַאג עגנַאל ףיוא לַאנעסרַא ןיא ןסעזעג זיא רע

 -נייא ךיז רע טָאה סעמרוט יד ןיא .גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא טריפעגקעווַא

 .טגָאלּפעג רעטעּפש םיא טָאה סָאװ ,טײקנַארק-ןעגנול ַא טפַאשעג
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 ןופ דילגטימ ַא ןרָאי עגנַאל ןעוועג יכדרמ זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןיא רעטערטרַאפ ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ

 רעד ןופ רעיוב עטסויטקַא יד ןופ ןעװעג זיא רע .טעטימָאק-לַארטנעצ

 יוװ ,גנוריפנָא רעװעשרַאװ רעד ןופ דילגטימ ַא ,גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ

 -רַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ ךיוא

 םעד ןעיובפיוא םייב ןטסנידרַאפ ענייז ןענייז סיורג סרעדנוזַאב .רעטעב

 ןכלעוו וצ ,ןליוּפ ןיא רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ ןלַארטנעצ

 -וא ןוא עשיליּפ טרעהעג ךיוא רעדיינש עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה'ס

 טָא ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג ביױהנָא םייב זיא ןַאמגייפ יכדרמ ,עשיניַארק

 .רעציזרָאפ רעד טייצ ערעגנעל ַא רעטעּפש ןוא ןייארַאפ םעד

 ןַאמגייפ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ רָאי עכעלטע עטצעל יד

 רעבָא טָאה רע ,גנוגעװַאב רעד ןיא טעברַא רעויטקַא ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז

 ןרָאא עכעלרעדיוש יד ןיא .ןטלַאהעגנָא רעטייו ריא טימ טקַאטנָאק םעד

 -רעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 רעטרעדנוה יד טימ ןעמַאזוצ .עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרע

 עשַאח עקטסידנוב רעד -- יורפ ןייז טימ רע זיא ןדיי רעװעשרַאװ רעטנזיוט

 .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא דניק ןוא --- יקסווָאדרָאב

 -- הבולצ יורפ עטשרע ןייז ןבָאה ןברוח ןסיורג םעד טבעלעגרעביא

 יד ןיא ןענייז עכלעוו ,דוד ןוז רעייז ןוא --- ןירעוט עשידנוב ןוא ןירערעל ַא

 -יוא ןיא טציא ךיז ןעניפעג ןוא ײכנַאש ןוא ענליוו ןיא ןעוועג ןרָאי-המחלמ

 ,עילַארטס

 -ַאר םחנמ ןוא (ןרובלעמ -- עשרַאװ) לַאטשירק הבולצ ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 -נורשייפ ריפ : ןַאמנוופ יכדרמ .(קרָאו-וינ --- עשרַאוו --- ווַאטסונסַארק) םיובנעז

 (טייצ רצונוא .(עשרָאװ ,1997 רעבָאטקָא 7 ,987 .םונ ננוטייצ-סקלָאפ ךיינ) ןצנ

 ץרעה .ש , .קרָאי-|ינ 1946 לירּפַא-ץרעמ

 שטיווָאנָארַא ףסוי

 ןיירַא רע זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביױהנָא ןיא .ענליוו ןיא ןריובעג

 -עג רָאי ריפ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןטמירַאב ןיא

 זיא .רעו .ןכלעוו טימ ,דנוב םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא קיטייצכיילג ,טקידנע

 2 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןדנוברַאפ ןעוועג ןיוש

 -ָאנָארַא טָאה רעוט רעשידנוב רענעעזעגנָא סלַא

 "ואוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא טקורעגסױרַא ךיז שטיוו

 ,1911 רעדָא 1910 רָאי ןיא ןעמוקעג זיא רע ןיה

 -ָאטסנעשט ןייק ןרָאװעג טקישעג רע זיא ךעלטנגייא

 רַאפ לוש-סקלָאפ רעשיסור ַא ןופ רערעל סלַא ווָאכ

 .עשַאמ יורפ ןייז טימ ןעמוקעג זיא רע .רעדניק עשידיי

 יד ןיא רע זיא ,!וָאכָאטסנעשט ןיא ךיז קידנצעזַאב

 זיירק ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןטייצ עטשרע
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 טָאה שטיוװָאנָארַא ףסוי ,ןטנעגילעטניא עכעלרעגריב עשידיי עקידנדער-שילױּפ

 -ליוו ןטוג ַא טדערעג ןוא ןעזסיוא ןטנעגילעטניא ןַא טָאהעג ,ןלירב ןגָארטעג

 עטרילימיסַא יד וליּפַא ןעמוקַאב ביל ןבָאה ןדער שידיי ןייז ,שידיי רענ

 ןוא ךַארּפש עשידיי יד טַאהעג טנייפ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עשידיי

 | ,ןָאגרַאשז ַא רַאפ שידיי ןטלַאהעג

 ןופ גנולײטּפָא רעװָאכָאטסנעשט רעד ןיא קיטעט טרעװ שטיוװָאנָארַא |

 טרעװ יז רעבָא ,טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעשידיי רעגרוברעטעּפ רעד

 -לעזעג עשירַארעטיל יד טרעוװ 1911 ןיא .גנוריגער רעד ךרוד טרידיווקיל

 ,ַאריל טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעקידנריטסיזקע רעד טימ טקינייארַאפ טפַאש

 רענליוו רעד .רעטקַארַאכ ןשיטסיניצ-שירָאטַאלימיסַא ןַא ןגָארטעג טָאה סָאװ

 -רענָא רַאפ ףמַאק רעד .גנוטלַאװרַאפ ןיא טלייוװעגסיוא ךיוא טרעוו רערעל

 טרעװ שסיװָאנָארַא ףסוי ןוא רעקרַאטש טרעוװ ךַארּפש עשידיי יד ןענעק

 גנוקריוו עקרַאטש ַא סיוא טביא ןוא רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא

 -ערטסױרַא עכעלטנפע עכיײרסטלַאהניא ענייז טימ ייס ,ןָאזרעּפ ןייז טימ ייס

 טָאטש יד טכוװַאב לָאמ עטשרע סָאד 1912 גנילירפ טָאה ץרּפ .ל .י ןעוו .ןעגנוט

 .שטיװָאנָארַא ףסוי ןעװעג רעסירגַאב רעטשרע רעד זיא ,ָאכָאטסנעשט

 ןענעפע ןטימ תוכייש ןיא ,ווָאכָאטסנעשט ץרּפ .ל .י טכוזַאב לָאמ עטייווצ סָאד

 רעטעּפש .עדער-גנונפע יד טלַאה ףסוי ןוא 1912 .טקָא ןיא קעטָאילביב יד

 רע .סעמעט עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ייר ַא רע טלַאה

 סלַא לײטנָא ןיילַא טמענ ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ַא ןופ רָאסישזער רעד טרעוו

 עימעדַאקַא"רעיורט ַא רָאפ טמוק 1916 ינוי ןט10 םעד .רָאסישזער ןוא רעליּפש

 -ער םעד רע טלַאה ,םכילע-םולש םענעברָאטשרַאפ סָאװ-רָאנ םעד רַאפ

 ןוא ?עיזַאנמיג יד; גָאלָאנָאמ םעד טנעייל ,ןעמכילע-םולש ןגעוו טַארעפ

 .םנילע םולש ןופ "ןשטנעמ, עידעמָאק רעד ןיא עלָאר ַא טליּפש

 רעסיורג רעד ןיא ןטערטעגניירַא שטיוװָאנָארַא ףסוי זיא 1914-1913 ןיא

 ייטיינגעק ןופ טפַאשלעזעג .נ .א עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 עיצַאזינַאגרָא יד .עטלעטשעגנָא-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה רַאפ ףליה רעק

 זיא ןילַא רע םגה .ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא ןופ גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא

 רעקידנשרעה רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןפלָאהעגטימ רע טָאה ,רערעל ַא ןעוועג

 ףמַאק ןייז .ןייארַאפ ןיפ רעטקַארַאכ ןשירַאטעלָארּפ שידיי ןרַאפ ןוא עיצַאלימיסַא

 ןסָאלשעגנָא ןייארַאפ רעד ךיז טָאה 1926 ןיא .גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה

 העּפשה יד ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טמַא-רוטלוק ןיא

 .דנוב רעד טַאהעג טָאה

 "סגנודנירג רעד וצ טַאגעלעד סלַא טלייװעגסיוא רע טרעװ 1916 ןיִא

 ,ןענייארַאפ-ןרוט ןוא-טרָאּפס עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןלַארטנעצ ןופ ץנערעפנָאק

 רַאפ ףמַאק ַא ןָא ךיוא ןטרָאד טריפ רע .שזדָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 רעװָאכָאטסנעשט רעד זיא ףמַאק ןייז קנַאדַא ,ךַארּפש עשידיי יד ןענעקרענָא

 ,על;רטנעצ רעד רעסיוא טייצ עסיוועג ַא ןבילבעג ןײארַאפ-טרָאּפס ןוא -ןרוט

 ,דנַאברַאפ ןופ סעיצַאלוגער ענעמונעגנָא עקידנקידירפַאב טשינ יד בילוצ

 -טלעוו רעטשרע רעד תעב עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא
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 טָאה ,גנובעלפיוא עכעלטּפַאשלעזעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו המחלמ
 -עט רעמ ןזיועגסױרַא וָאכָאטסנעשט ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ךיוא
 שטיװָאנָארַא ףטוי ןוא בולק-רעסָארג רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע .טייקיט

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא

 .רעריפ רעטסנעעזעגנָא ריא ןרָאװעג זיא

 שילוּפ ןטוג ַא טדערעג ןיוש שטיװָאנָארַא טָאה ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ענייז .טַאר:רעטעברַא ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא ןוא

 טרעוו 1919 ןיא ,ךײרסטלַאהניא ןוא קרַאטש ןעוועג ןענייז ןעגנוטערטסױרַא

 טַאר-טָאטש ןיא ךיוא .דנוב ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייועגסיוא שטיוװָאנָארַא ףסוי

 ךיז ןבָאה רענגעק יד וליפַא ןוא גנוקריוו עקירעהעג יד סעדער ענייז ןבָאה

 ןטימ תוכייש ןיא עדער ןייז .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעגוצ ייז וצ

 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םָארגָאּפ ןשידיי םעד ןגעק גַאלשרָאפ-טסעטָארּפ

 ַא ןבעגעגּפָא ןַאד טָאה שטיוָאנָארַא ,םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ,9

 -טַאר עשידיי עלַא ןוא רענעמטַאר עשידיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא גנורעלקרעד

 ,לַאז םעד טזָאלרַאפ טסעטָארּפ סלַא ןבָאה רענעמ

 -ּפָא טָאה שטיװָאנָארַא ףסוי סָאװ עיצַארַאלקעד רעפרַאש רעד בילוצ

 טגנערבעג ןבָאה סָאװ ,סעדער ענייז ןוא גירק ןשיטעוװָאס-שילױּפ ןגעק ןבעגעג

  ןגַארפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ייר ַא וצ דנוב ןופ גנומיטש יד קורדסיוא םוצ

 רעװַאכָאטסנעשט ןצנַאג טימ ןעמַאוצ רע טרעוװ ,דנַאל ןוא טָאטש רעד ןופ

 -נָאק ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ עלַא ןענייז ייז ,טריטסערַא דנוב ןופ טעטימָאק
 רעד ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעג ייז טָאה'מ ואוו ,עיבמָאד ןיא רעגאל-עיצַארטנעצ
 רעד ,עטקינייארַאפ יד ןופ רעייטשרָאפ רעד .המחלמ רעשיטעוװָאס-שיליױּפ

 טַאר-טָאטש רעד זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ,תורוש יד ןופ רעביירש

 םיא ידכ ,שטיװָאנָארַא ןַאמטַאר ןטריטסערַא םעד ןעיײרפַאב וצ ףיוא טרעדָאפ

 רעטלייוועג סלָא סעיצקנופ ענייז ןליפרעד וצ רעטייוו טייקכעלגעמ ַא ןבעג וצ

 טימ ןבָאה רענעמטַאר עשי.ס .ּפ .ּפ יד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ רעייטשרָאפ

 רעד ףיוא קידנקוק טשינ .גַאלשרָאפ םעד טציטשעג ןטפירשרעטנוא ערעייז

 -ַאכקַאװ רערענָאיצקַאער רעד ןוא טַאר:טָאטש ןופ טייהרעמ רערענָאיצקַאער

 -עגנָא גַאלשרָאפ רעד זיא ,דנַאל ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עילַאנ

 רענגעק עשיטילָאּפ יד טקעּפסער רעסָאװ טימ טזייװַאב סָאד .ןרָאװעג ןעמונ

 ןפיוא ןבילבעג רעבָא זיא גַאלשרָאפ רעד ,ןשטיװָאנָארַא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה

 -ער רעלַארטנעצ רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ןעיײרפַאב סָאד לייוו ,ריּפַאּפ

 ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןרָאװעג טיײרפַאב טשרע זיא שטיװָאנָארַא ףסוי .גנוריג

 ןעמוקעגקירוצ זיא שטיװָאנָארַא .המחלמ עשיטעװָאס-שילױוּפ יד טקידנעעג

 -ער עשיליוּפ יד ןיא רערעל סלַא ןטסָאּפ ןייז ףיוא רעבָא .ווָאכָאטסנעשט ןייק

 -רַאפ טזומעג טָאה רע .ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ רעמ רע זיא ןלוש-סגנוריג
 ,וָאכָאטסנעשט ןזָאל

 "וצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה סעיצקַארפ עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו ,1925 ןיא

 ןבילוצ ןוא קיטילָאּפ רערענָאיצקַאער ןייז בילוצ טַאר-טָאטש ןופ ןטערט

 ןרַאפ עיצקַארפ עשידנוב יד טָאה ,ץנעטסיזקע ןייז ןרעגנעלרַאפ ךעלצעזעגמוא
 עג ןרַאפ זיולב, :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ עיצַארַאלקעד ריא ןיא ןײגקעװַא
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 -יטעט רענעפָא ןייז רַאפ ןוא עיצקַארפ-טַאר-טָאטש רעשידנוב רעד וצ ןרעה

 שטיװָאנָארַא ףסוי ןַאמטַאר רעד זיא טַאר-טָאטש ןופ טיבעג םעד ףיוא טייק

 -- םישדח 8 ךָאנ טשרע ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טרינרעטניא ןרָאװעג

 -טָאטש רעד ךיז טָאה -- רענעמטַאר עשיטסילַאיצַאס יד ןופ קורד ןרעטנוא

 זיא ףוס םוצ .םיא ןעיײרפַאב ןגעוו סולשַאב ַא ןעמענוצנָא טרידיצעד טַאר

 ?טָאטש רעזנוא ןזָאלרַאפ וצ ללכב ןעוועג ןעגנואווצעג רע

 ןוא ענליוו ןייק ןרָאפעגקירוצ שטיװָאנָארַא ףסוי זיא ווָאכָאטסנעשט ןופ

 רע .רעטכָאט ַא ןוא ןוז ַא ,רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז טימ טצעזַאב ךיז ןטרָאד

 רע .גנוגעוַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג ןטרָאד זיא

 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ,דנוב ןיא רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא

 ךיוא ןוא (.ק .ב .צ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןוא ןענ

 -עפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ ענעדיישרַאפ ףיוא טַאגעלעד סלַא ןעמונעג לײטנָא

 ןויטקַא ןַא יו ,ןרָאפנעמַאװצ עשידנוב עלַא ףיוא םיא ןעעז רימ .ןצנער

 ןעוועג זיא רע תעשב ןעגנובעלרעביא ערעוװש ענייז ןופ ענייא .טַאגעלעד

 -סיוא ןַא ףיוא זיא לרעטכעט ןטָארעג ןייז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ענליוו ןיא

 ןַא ףיוא רעדניק טימ רופ ַא ףיוא ןרָאפ ןתעב ןעמוקעגמוא ןפוא ןשילרעט

 ,גולפסיוא

 עשידיי עטשרע יד .סעיסערּפער ןופ ןטילעג רע טָאה ענליוו ןיא ךיוא
 "טע ןטעברַאּפָא ןכָאנ .רערעל סלַא ןדַאלעגנייא םיא טָאה עיזַאנמיג-לַאער
 ןיא ןטעברַא וצ ןטָאברַאפ טכַאמ-סגנודליב עשיליוּפ יד םיא טָאה רָאי עכעל

 ךָאנ טימ ןיירַא ךיז טפרַאװ שטיוװָאנָארַא ,טייקיטעט רעשידנוב ןייז בילוצ לוש
 רעייטשרָאפ סלַא טלייועג ןעוועג זיא רֶע .טעברַא-יײטרַאּפ רעד ןיא ןערב רעמ
 רענליוו ןופ סנרּפ סלַא ,עסַאק-ןקנַארק ןופ טָאר ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ
 -עגסיוא ןַא ,ןסיוו ךס ַא טימ שטנעמ ַא .טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ןוא הליהק
 יד .ןבירשעג טוג ךיוא רע טָאה ,רעוט רעשיטקַארּפ ןוא רענדער רעטנכייצ
 רעד ןיא ךיוא זיא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןיא רע זיא טייצ עצנַאג
 ןעועג רע זיא 1925-28 .גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנוריפנָא
 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק-סגנודליב ןלַארטנעצ ןופ רַאטערקעס רעד
 רע זיא טכַאנ ןוא גָאט .ענליוו ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןסיורג ןטימ

 ,טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא ןוטרַאפ ןוא ןעמונרַאפ

 ןכעלדימרעדמוא ןוא ןעיירט םעד טָא ןופ טעברַא רערַאבטכורפ רעד וצ

 תעשב .טכַאמ עשיטעווָאס יד ףוס ַא טכַאמעג טָאה רעוט-רעטעברַא ןשידיי

 ןיא ןעמוקעגנָא 1929 רעבָאטקָא ןיא ךיא ןיב המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןפָארטעג .טניירפ ןוא רבח ןיימ טימ ךיז ןפערט וצ טּפָאהעג בָאה'כ .,ענליוו

 ןעמַאזוצ .ןוז רעייז ןוא עשַאמ יורפ ןייז עטגרָאזרַאפ-קרַאטש זיולב ךיא בָאה

 שטיװָאנָארַא ףסוי ךיוא זיא רעוט ןוא רעריפ עשידנוב ערעדנַא ייר ַא טימ

 ,עמרוט רעשיטעווָאס ַא ןיא ןסעזעג ןיוש

 סָאװ ,טכַאמ עשיטעווָאס יד ױזַא יו תורודל ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד לָאז

 -רַאפ טָאה ,טייהשטנעמ יד ןקילגַאב ןוא ןעיײרפַאב ליוװ יז זַא ,ךיז טרימַאלקער

 רבח .רעוט-רעטעברַא ןלופטסנידרַאפ ןוא שטנעמ ןשיטסילַאעדיא ןַא טקינייּפ
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 ,הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןיא ןסעזעג םיא טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,,ק .מ

 : טלייצרעד םעד ןגעוו טָאה

 ןענופעג ךיז בָאה'כ ואוו ,הסיפת רענדָארג ןופ ךיא ןיב 1940 ילוי ףוס;
 -רעביא ,שטיװָאמַארבַא לרעב ןוא סערפיש לבייל םירבח יד טימ ןעמַאזוצ
 . .הסיפת רעקסנימ רעד ןיא ןרָאװעג טקישעג

 זיא רעוט עכעלטפַאשלעזעג רענליוו עּפורג ַא ןשיוװצ ,לקניוו ַא ןיא;
 ןעו ,רעדיוש ַא ךרוד רימ טייג סע .שטיװָאנָארַא ףסוי רבח רעד ןגעלעג
 -בלַאה .ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה ףסוי רבח רעד ױזַא יוװ ,ךיז ןָאמרעד'כ
 ןופ ,ןדנואו טימ לופ רעּפרעק רעד .שעוו עקיצומש ענעסירעצ ןיא ,טעקַאנ
 קנַאד ַא ,םיא ןבעל טנדרָאעגנייא ךיז בָאה'כ .עּפאר ןענורעג זיא סע עכלעוו
 רעד ןופ קינשטורָאּפ רענדָארג ַא ,יקסווָאקשָאר ,רעמיצ ןופ עטסָארַאטס םעד
 -עּפעּפ ןופ בורק ַא ,ס ,98 .ּפ ןופ רעקיטַאּפמיס ַא ,יימרַא רעשיליוּפ
 .ענדָארג ןיא ןענייארַאפ ,פָארּפ יד ןופ רַאטערקעס ,יקסוװָאקשָאר ץעיווָאס
 -עג ףסוי רבח םעד ךיא בָאה ,ןכַאז לקעּפ ַא טכַארבעגטימ בָאה ךיא יוװ תויה
 ייב דָאב-הסיפת ןיא טָאה ןעמ לייוו ,ןזיוה רָאּפ ַא ךיוא ןוא שעוו רָאּפ ַא ןבעג
 ךיז טָאה ףסוי 'ח ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד .םויטסָאק ןייז טעבנגעגוצ םיא
 . . .?טרעגרערַאפ גָאט וצ גָאט ןופ

 עדליוו ןוא ןעגנוקידלושַאב עקיניזמוא הרדס ַא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ

 : םילובלב

 'ח ןופ גנושרָאפסױא יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא;

 ,שטיװָאנָארַא

 ,רעמיצ ןטלַאק ַא ןיא טּפעלשעג לָאמ ףניפ םיא ןעמ טָאה טכַאנ עטשרע יד

 לָאז רע ידכ -- טכַאנ עטייווצ יד .עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןביירש לָאז רע ידכ
 -עגנָא ןעמ טָאה טכַאנ עטירד יד .ײטרַאּפ רעד ןופ םַארגָארּפ םעד ןביירשנָא
 ןסייררעביא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג ןַאד טָאה ףסוי 'ח .ןגַארפ ןלעטש ןביוה
 -טנע טשינ רע טעװ ,בגַא .טכעלש רעייז ךיז טליפ רע לייוו ,גנושרָאפסיױא יד
 רעד וצ ווירב ַא ןביירשוצנָא ןביולרעד טשינ םיא טעװ ןעמ ביוא ,ןרעפ
 ןוא סַאג רעד ףיוא ענליוו ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע לייוו ,עילימַאפ

 ,םיא ןגעוו טשינרָאג ןסייוו רעדניק ןוא יורפ ןייז

 רע טעװ ןביירש זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה רעטכיר-סגנושרָאפסיױא רעד

 טשינ ןוא טנשקערַאפ ךיז טָאה שטיװָאנָארַא .גנושרָאפסיױא רעד ךָאנ ןענעק

 רעד טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,ןגַארפ עטלעטשעג יד ףיוא טרעפטנעעג

 םיא טָאה רע ןוא ,ווירב ַא ןביירשוצנָא טביולרעד םיא רעטכיר-סגנושרָאפסיױא

 ןקישּפָא ןביולרעד לָאז טכַאמ יד זַא ,ןעימַאב ךיז טעוװ רע זַא ,טריטנַארַאג

 ,ווירב םעדי

 טגערפעג םיא גנושרָאפסױא רעד ףיוא ןעמ טָאה רעבמעווָאנ ןט15 םעד

 -ַאנ ןוא ערענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא זיא דנוב רעד זַא (1 :הדומ רע זיא יצ

 -יישרַאפ ןופ טלעג ןעמוקַאב טָאה ײטרַאּפ יד זַא (2 ,ײטרַאּפ עשיטסילַאנָאיצ

 יד ןטכינרַאפ וצ ידכ ,גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ךיוא ןוא ,רעדנעל ענעד
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 "עג ,ס .ּפ .ּפ רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה ײטרַאּפ יד זַא (3 .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 רעשיליוּפ רעד ןופ גַאלשרָאפ ַא טיול גנוגעוַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןטלָאּפש

 ןכערב וצ ידכ ,טנַאקירבַאפ ייב טלעג ןעמונעג טָאה יז זַא (4 .גנוריגער
 -עצ וצ ידכ ,ןענייארַאפ .פָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןפַאשעג טָאה יז זַא (5 .ןקיירטש
 תומישר טלעטשעגוצ טָאה יז זַא (6 .סַאלק-רעטעברַא ןופ טייהנייא יד ןרעטש
 -עג) עוויסנעפעד רעשיליױוּפ רעד ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ

 -ןטַאר ןטימ המחלמ ַא וצ רעטעברַא יד ןפורעג טָאה יז זַא (/ ,(ײצילָאּפ-םייה

 -רַאפ וצ יקסווָאגילעשז לַארענעג םעד ןפלָאהעגטימ טָאה יז זַא (8 .,דנַאברַאפ
 םעד ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ ןבָאה דנוב ןוא .ס .ּפ .ּפ זַא (9 .ענליוו ןּפַאכ
 ןפורעג טָאה דנוב רעד זַא (10 .עזערעב-זוטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 המחלמ יד רעטייוו ןריפ ןוא ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןליוּפ ןופ רעטעברַא יד

 טימ טעברַאעגטימ טָאה ײטרַאּפ יד זַא (11 ,(דנַאלשטיײד-יצַאנ ןגעק ןליוּפ ןופ)
 המחלמ ַא ןטיירגוצ ןפלָאהעג ןוא עיצַאנַאס רעד טימ ןוא סעקישטדוסליּפ יד
 -ָאיּפש טקישעגניײרַא ןבָאה ,ס.ּפ.ּפ ןוא דנוב רעד זַא (12 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןגעק
 ,א ןקירבַאפ ןרעטשעצ ,ןעורמוא ןפורוצסיורַא ידכ ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןענ
 -ומָאק רעד ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ טקישעגנײרַא טָאה ײטרַאּפ יד זַא (12 ..וװ .זַא
 יד ןענייז עכלעוו ,רעטלַא ןוא ךילרע זַא (14 .ןליױּפ ןופ ײטרַאּפ רעשיטסינ

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעטערטרַאפ ךיוא ןוא דנוב ןופ רעריפ
 .עיזַאושזרוב רעד וצ ןטנעגַא עטפיוקרַאפ ןוא ןענָאיּפש ןענייז

 -ָארַא ףסוי רעגריב ,ריא יוװ ױזַא :ריפסיוא רעד ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא
 רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןוא דנוב ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג טייז ,שטיװָאנ

 טקידלושַאב ריא טרעוו ,,וו .זַא .א ,ק .צ ןופ רעײטשרָאפ ַא ךיוא ןוא טעטימָאק
 סקעדָאק-ףָארטש ןופ ערעדנַא ךָאנ ןוא א58 ןוא 66 ,76 ןעלקיטרַא יד טיול
 .קילבוּפער רעשיסור-סייוו רעד ןופ

 "קיטרַא יד רָאפ ןעעז ףָארטש ַא רַאפ סָאװ ,ףסוי 'ח ןופ עגַארפ רעד ףיוא

 ,הסיפת רעקיבייא זיב רָאי 8 ןופ :טרעפטנעעג רעטכיר רעד םיא טָאה ,ןעל

 -רעד-הטרח ַא ןבעגּפָא טנעק ריא --- .ףָארטש-טיוט ךיוא ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא

 טלָאמעד ןוא סנכערברַאפ עטנָאמרעדנביױא יד וצ ןייז הדומ ךיז ןוא גנורעלק

 רעד ןבעגעג "הצע; ןַא םיא טָאה -- ןרעװו טרענעלקרַאפ ףָארטש יד ןעק

 ,רעטכיר

 סע זַא ,טרעלקרעד ףסוי 'ח רעד טָאה ,ןעגנוקידלושַאב יד קידנרעהסיוא

 וצ דובכ םעד טָאה רע ןכלעוו וצ ,דנוב םעד רַאפ ךיוא ןוא םיא רַאפ זיא

 -עגמוא יד ןגעוו עיסוקסיד זיא סע עכלעוו ןריפ וצ גנוקידיײלַאב ַא ,ןרעהעג

 ןיק ףיוא ןרעפטנע טשינ רעמ טעוװ רע ןוא ןעגנוקידלושַאב עטרעּפמול

 טכַאמ עשיטעווָאס יד ןוא ןלױּפ ןופ רעגריב ַא רע זיא םעד רעסיוא .,ןגַארפ

 ,ןטּפשמ וצ םיא טכער ןייק טשינ טָאה

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז טכירעג ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה גנורעלקרעד ןייז ךָאנ

 יו ןסישרעד דלַאב ךיד ןלעװ רימ; .טנעה יד ןיא ןרעוװלָאװער טימ םיא

 ,טעווערעג ייז ןבָאה --- ?!רעמיצ ןופ סױרַא ,טנוה ַא

 ,טּפעלשעג טכַאנ עלַא רדסכ םיא ןעמ טָאה טייצ ךָאװ ַא ןופ ךשמ ןיא
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 טָאה רע ןעוו .סעוװרָאב ןוא טעקַאנ ןָאטעגסיױא ,רעמיצ ןטלַאק ַא ןיא ןטלַאהעג
 םיא ןעמ טָאה ,לָאקָאטָארּפ םעד ןביירשוצרעטנוא טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז
 רעסַאוו ןטלַאק ןיא ןענַאטשעג רע זיא העש 5 .רעצרַאק ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא
 -- תמ ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,ינק יד זיב
 ואו ,רעצרַאק ןכעלרעדיוש םעד ןיא .טפעשעגסיוא ןוא ןכָארבעצ ןצנַאגניא
 ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,קסנימ ןייק ןעמוק ןכָאנ ןענופעג ךיוא ןיילַא ךיז בָאה ךיא
 -רַאפ יד ןופ ןעמענ טצירקעגסיוא ןענייז רענייטש עטקיטולברַאפ יד ףיוא זַא
 ןופ ןעמענ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיוצ ,ןטנַאטסערַא עטקינייּפ
 | | | | 5 ,ןטסידנוב

 'ח רעד טָאה גנוקינייּפ רעטצעל רעד ךָאנ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 ןופ םירבח ןוא טניירפ עּפורג רערעסערג ַא רַאפ רעמַאק ןיא זנוא ייב ףסוי
 עצנַאג יד ןגעלפ ױזַא) טַארעּפער ַא ןטלַאהעג ענדָארג ןוא קַאטסילַאיב ,ענליוו

 רעד .(עטריטסערַא ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוזעלרָאפ עצרוק ןעמוקרָאפ טייצ
 טָאה ,ךַארּפש עשיליוּפ יד טשרעהַאב קידנצנעלג טָאה רעכלעוו ,ףסוי רבח
 ןפורעג טָאה רע .ןייטשרַאפ ןלָאז ןקַאילָאּפ יד ךיוא ידכ ,שילוּפ ןיא טדערעג

 עשיליוּפ יד ;פירגעגנָא ףרַאש טָאה רע .ןכערבנייא טשינ ךיז ןוא רעיודסיוא וצ
 טעװ םזישַאפ רעד זַא ,טקידנערַאפ ןוא עיצַאנַאס יד --- ײטרַאּפ-גנוריגער
 ןיא ןבעל ןלעוװו רימ ןוא ,ןרוטַאטקיד עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרעוו טעטכינרַאפ

 .תושלח ןיא ןלַאפעג רע זיא ,טקידנעעג טָאה רע ןעוו .טלעוו רעטײרּפַאב ַא

 םיא טָאה ,זנוא ןשיוװצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ענליוו ןופ רָאסעּפָארּפ ַא
 ץרַאה סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא טכוזרעטנוא םיא טָאה רע .טרעטנומעגּפָא
 -נעגנירד ןעמוקַאב טשינ טעװ רע ביוא ןוא ,טכַאװשעגּפָא רעייז םיא ייב זיא
 ןעגנואימַאב עלַא טכַאמעג ןַאד בָאה ךיא .טכעלש רעייז ןייז טעוװ ,ףליה עקיד

 עטסָארַאטס םעד ןופ ףליה רעד טימ .הסיפת ןופ עשרָאטקָאד רעד ייב ןייז וצ
 םַאזקרעמפיוא םיא ןוא קינלַאשטַאנ םעד טכוזַאב ךיא בָאה רעמאק רעד ןופ
 ףסוי 'ח .רעכעלרעפעג ַא זיא ףסוי 'ח ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד זַא ,טכַאמעג
 ךרוד טסואוועג ןבָאה רימ .,לָאטיּפש-עמרוט ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא
 ,רערעווש ַא רעייז זיא דנַאטשוצ ןייז זַא ,רעטסעװשזןקנַארק ַא

 רעד ןופ לייטרוא ןַא ,עלַא רימ יו ױזַא ,ןעמוקַאב טָאה רע וליפַא ביוא

 רע .טנעקעג טשינ םיא ןעמ טָאה ןקישסױרַא זַא ,רעכיז ךיא ןיב --- עקיָארט
 ..."הסיפת רעד ןיא ןברָאטשעג ךעלניײשרַאװ זיא/

 ףסוי ןלעדייא .ןביל רעזנוא ןופ ןבעל סָאד ןרָאװעג טקַאהעגּפָא זיא ױזַא

 ןוא רערענעש ַא ןגעוו טמיורטעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ -- שטיוװוָאנָארַא
 ,לַאעדיא ןייז רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז ןוא טלעוו רערעטכערעג

 ןַאמרעדעפ לאפר
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 ןרעטש םיסקַאמ

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןרעטש ,שטיװָאדיװַאד םיסקַאמ רעדָא ,סקַאמ
 רעניילק ַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד .1884 ,לירּפַא ןט23 םעד ענליוו
 טעװעדָאהעג ךיז ןבָאה בוטש ןיא ןוא רעמערק-יײרעטנַאלַאג ןוא -רוטקַאפונַאמ
 סקעז וצ .רעטכָאט ַא טימ ןיז ףניפ

 ןיא טקישעג ןסקַאמ ןעמ טָאה רָאי
 שמוח ןוא ירבע ןענרעל ןיירַא רדח

 ןעמ טָאה רָאי טכַא וצ ןוא ישר טימ
 ןיא ןבעגעגּפָא ,ןגעוו-תילכת ןופ ,םיא
 ךָאנ רעבָא ,לושיגנַאפנָא רעשיסור ַא

 -ירּפ ַא ךיוא םיא רַאפ ןטלַאהעג

 ,םידומיל עשידיי רַאפ רערעל ןטַאװ

 יד טקידנערַאפ רע טָאה 1900 ןיא
 םעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא לוש

 ןשידיישיסור רענליוו ןטנַאקַאב

 ןייז ךיוא ואוו ,טוטיטסניא-רערעל
 טנרעלעג ךיז טָאה רעדורב רערעטלע
 ,טייצ רענעי ןיא

 ַא ןעועג זיא 1901 רָאי סָאד
 ןופ ןבעל םעד ןיא רָאי קידלרוג

 -יז זיולב .ןרעטש סקַאמ ןגנוי םעד

 ךיוה ןעוועג רע זיא ,טלַא רָאי ןצעב
 טימ ,רעקידוװעריר ַא ,רענייש ַא וצרעד ,סעציײלּפ עטיירב טימ ,ןסקַאװעג
 -סיוטש ,עיגרענע טימ לופ ,ןגױא עניױרב עסיורג ,עקידעבעל-קידיירפ
 טָאה רע .ךיז ןיא ןביולג ךס ַא טימ ,רערעכיז ַא .טסעמרַאפ ןוא טפַארק
 -ַאב ַא -- ,סיקסװָאצָאלז יד ןופ בוטש רעד ןיא ןעמוקוצניירַא ןביוהעגנָא
 עשיאָארעה עטייו ענעי ןיא ענליו ןיא בוטש עשידנוב עטנַאק
 ךיוא .ַאנעלעי -- ,בוטש ןיא לדײמ ַא ןעװעג זיא טרָאד .ןרָאי
 -ָאלז יד ייב בוטש ןיא .וצרעד ץרַאה ןדלָאג ַא טימ ,ענייש ַא ןוא עכיוה ַא
 ,שטיווערוג יײסיָאמ ,ןיקסַאב ףסוי ,סעפַאר השמ ןעמוקנײרַא ןגעלפ סיקסווָאצ
 זיא סקַאמ ןוא עקטסידנוב ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש טלָאמעד ךיז טָאה ַאנעלעי
 -יא טרעוװ זיא רענייז בייהנָא רעד .געוו ןקיבלעז ןטימ קעװַא ךיוא דלַאב
 .ןרעוו וצ טלייצרעדרעב

 םעד טנעה יד ןיא ךיז ייב טַאהעג טלָאמעד טָאה שטיווערוג יײסיָאמ
 -עגוצ טַאהעג םעד וצ טָאה רע ןוא רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ןופ טרָאּפסנַארט
 ןעניפעג טגנידַאבמוא טזומעג טָאה ןעמ .ןרעטש סקַאמ ןגניי םעד ךיוא ןגיוצ
 -וקנָא ןעמונעג טָאה סָאװ ,"עלָאמַארק, יד ןטלַאהַאב וצ ואוו ,טֹרָא ןרעכיז ַא
 סקַאמ רעוויסלוּפמיא ,רעגניי רעד .קעּפ ערעסערג ץלַא ןיא דנַאלסיױא ןופ ןעמ
 ןייא ױזַא קידנריצַאּפש .ןַאלּפ ןטכירעגמוא ןַא ףיוא ןלַאפעג טלָאמעד זיא
 רע טָאה ,טוטיטסניא-רערעל םעד ןופ ןרָאדירָאק ןוא ןלַאז יד רעביא גָאט
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 רעד טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא .ףיױרַא םעדיוב םוצ געוו םעד ןענופעגסיוא
 יד וצ ןעלסילשכָאנ ךיז ייב טַאהעג ןיוש "?קישטוטיטסניא; רעשיטסַאיזוטנע
 רעד זיא דלַאב ןוא עדייבעג'טוטיטסניא רעד ןיא ןריט עקידנכערּפשטנַא
 -ָאיצולָאװער רערעדנַא ןוא רעשידנוב רעלַאגעלמוא טימ לופ ןעוועג םעדיוב

 ,םעד רַאפ ץַאלּפ רערעכיז רעמ ַא ןייז טנָאקעג ןעד טָאה .רוטַארעטיל רערענ

 -יל רעד, ? טוטיטסניא-רערעל םענָאיזַאק-ַארטלוא םעד ןופ םעדיוב רעד יו

 "ער עשידיי יד ןיא ןפורעג טלָאמעד סע ןעמ טָאה -- ?םעדיוב רעשירַארעט
 ,טניירפ-טנגוי ַא סנרעטש ,לעזיימ דינָאעל .ענליוו ןופ ןזיירק ערענָאיצולָאװ

 טלייצרעד ,טוטיטסניא ןיא טנױעלעג ןסקַאמ טימ ןעמַאזוצ טלָאמעד טָאה סָאװ

 ,גנורעטסייגַאב ןוא גנוקיצטנַא טימ עטכישעג עקיזָאד יד רעביא טנייה ךָאנ

 ףיוא טריטסערַא לָאמ ןטשרע םוצ ןענרעטש סקַאמ ןעמ טָאה 1902 ןיא
 ןסָאלשעגסיױא םעד ךָאנ ךיילג ןוא גנולמַאזרַאפ רעשיטילָאּפ רעלַאגעלמוא ןַא

 סָאװ ,ווירב-קעטש ןימ ַא) "טעליב ישטלָאװ, ַא טימ טוטיטסניא-רערעל ןופ

 ןיא ןרידוטש ןעמוקוצנָא םענעסָאלשעגסיױא ןרַאפ ךעלגעממוא טכַאמעג טָאה
 ןצנַאגניא טלָאמעד זיא ןרעטש .(טלַאטשנַא-סגנודליב רעדנַא זיא טינ ןכלעוו ַא

 ץנעטסיזקע ןַא וצ ךיוא דלַאב ןוא טעברַא רעשידנוב דעלַאגעלמוא וצ רעבירַא
 "ור ןיא רענדער רענייש ןוא רעלופטנעמַארעּפמעט ַא ."ןלַאגעלמוא/, ןַא ןופ
 -סיוא קרַאטש רע טָאה ,רעקיטסולסנבעל ןוא רעשיגרענע ןא ,שידיי ןוא שיס
 ,טסערַא רעינ ַא ןעמוקעג זיא דלַאב .ןתוחילש עשיאייטרַאּפ ןיא ןעמונעג
 :עיצַארגימע -- םעד ךָאנ ןוא טכיזפיוא רעשיאייצילַָאּפ רעטנוא -- ןַאד
 ןצנערעפנָאק ,סעיסוקסיד ןוא סעטַאבעד עשיטילָאּפ ,ץייווש יד ,ךיירקנַארפ
 -כעלנעזרעּפ ערענָאיצולָאװער עסיורג טימ טפַאשטנַאקַאב ,ןעגנולמַאזרַאפ ןוא
 / ,גנודליבטסבלעז ךס ַא ןוא ןטייק

 רָאי לופטעּפמיא ןוא קיטסַאה ַא ןעוועג זיא 1905 רָאי עשימרוטש סָאד
 ןיילַא רע יו .ןרעטש סקַאמ ןופ טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ךיוא
 יד ןגעו העידי יד טָאה ,ןציטָאנ עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז ןיא טלייצרעד
 .(ץייווש) ןרעב ןיא ןפָארטעג םיא ,1905 ,רַאונַאי ןט9 ןופ ןשינעעשעג-זָאּפַאג
 ןילרעב ןיא ,דנַאלסור ןייק ןרָאפוצקירוצ ןסָאלשַאב ךיילג טלָאמעד טָאה רע

 ןוא סַאּפ ַא טימ טגרָאזַאב דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד םיא טָאה
 ךרוד וועשטידרעב ןייק געוו ןפיוא ןעוועג ןיוש רע זיא רַאונַאי ןטימ ןיא
 קַאּפ ןסיורג ַא ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןעמ ואוו ,קָאטסילַאיב ןוא עשרַאװ
 ךיילג .וועשטידרעב ןיא יירעקורד רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד רַאפ טפירש
 -רַאּפ םעד ןופ דילגטימ ַא רַאפ טמיטשַאב םיא ןעמ טָאה ןיהַא ןעמוקנָא ןכָאנ
 טָאה וועשטידרעב ןיא ,עילָאדָאּפ ןוא ןילָאװ רַאפ טעטימָאק-ןָאיַאר ןשיאייט

 ןופ ןפיול וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רע ןעוו ,טסוגיוא זיב טעברַאעג סקַאמ
 ןבעגעג .ק .צ רעד רימ טָאה; -- ןרעטש טלייצרעד -- טלָאמעד .טָאטש
 טַאהעג טינ רָאי יירד טעמכ בָאה ךיא יו ױזַא רָאנ ,לעמָאה ןייק עיסימ עיינ ַא
 סָאװ ,שטיװעלַאכימ שינייב רבח רימ טָאה ,ענליוו ןיא עילימַאּפ ןיימ ןעזעג

 -רעד ,דנַאלסור-םורד רַאפ .ק .צ ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג טלָאמעד זיא

 טָאה ענליוו ןיא רעבָא ."געט עכעלטע ףיוא ענליוו ןיא ןגײטשוצּפָא טביול

 טָאה ןוא לעמָאה ןייק ןרָאפ וצ טביולרעד טינ טעטימָאק רעקיטרָאד רעד םיא
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 םענײמעגלַא םעד טימ ןריפוצנָא ןָאגרָאמס ןייק טריגעלעד ,םעד טָאטשנַא ,םיא

 סקַאמ טָאה ,קיירטש םעד ךיירגיז טקידנערַאפ .סרעברַאג יד ןופ קיירטש

 ָאד ןוא ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא רע .,ןָאגרָאמס ןופ ןפיול טזומעג ןיוש

 -נזייא יד ןופ קיירטש םעד ןופ ןערב עמַאס ןיא ןלַאפעגניײרַא ךיילג רע זיא

 ןופ רעייטשרָאפ ַא יו ,סקַאמ טָאה "סעצווָארקסיא , יד טימ ןעמַאזוצ .רענַאב

 יד ייב רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא ןוא קיירטש םעד טריפעגנָא ,דנוב

 ?סעקישטשמָארגָאּפ, יו ןעירשרַאפ טַאהעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רענַאבנזיײא

 דילגטימ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןרעטש סקַאמ ..לג .ד .א ?סעקינהאמ-ץרַאוװש;

 -עג רע זיא 1905 ןופ געט-רעבָאטקָא יד ןיא ,דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ

 ,ענעלַאפעג יד ןופ היוול רעשירָאטסיה רעד ףיוא רענדער יד ןופ רענייא ןעוו

 -עג ללכב טָאה ןוא ,טריפעגנָא טָאה (רעטייוו .ַא) יקסשינעוועד ןָארַא סָאװ

 .געט עלופמור ענעי ןיא ענליוו ןיא ןעמָאנ ןסיורג ַא טָאה

 -רעפעג ןרָאװעג טָאטש ןיא עגַאל ןייז זיא ,1905 ,רעבמעווָאנ ןטימ ןיא

 -רַאּפ ףיוא קסנימ ןייק ןריגעלעד וצ םיא ןסָאלשַאב טָאה .ק .צ רעד ןוא ךעל

 1906 רָאי םנופ לטרעפ יירד ןוא 1905 רָאי ןופ טשער יד .טעברַא רעשיאייט

 טעברַא רעשיאייטרַאּפ רעקידשפנ-תריסמ ףיוא ןבעגעגּפָא ןרעטש .מ טָאה

 םיא ןעמ טָאה 1906 רעבָאטקָא ןיא .םוחת ןשידיי ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא

 ריפ ןסעזעגּפָא זיא רֶע ןוא ,(ןילָאװ) עציניוו ןיא לָאמ סָאד ,טריטסערַא רעדיוו

 רע זיא ,ענליוו ןייק ּפַאטע ןטימ טריפעגרעביא םיא טָאה ןעמ ןעוו .םישדח

 .ענדָארג ןיא טעברַא עשיאייטרַאּפ ןָאט קעװַא זיא ןוא ןפָאלעג געוו ןפיוא

 -הכולמ רעט2 רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ עשידנוב יד טריפעג ןטרָאד טָאה רע

 .עמוד

 וצ ךיז ןטיירג רעדיוו ףיוא ןבעגעגּפָא ןרעטש סקַאמ טָאה 1907 רָאי סָאד

 ןייז ןעמוקַאב ןרעטסקע ןַא יו רע טָאה 1908 רַאונַאי ןיא ןוא רערעל ַא ןרעוו

 ןיק קעװַא םעד ךָאנ זיא רע .טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןופ טַאטסעטַא

 רַאפ עיזַאנמיגָארּפ רעשיסור ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,קסירב

 -ָאלז ַאנעלעי -- ענייז יורפ יד .לוש-סגנַאפנָא רעשלגניי ַא ןיא ןוא ךעלדיימ

 סָאד ןוא ןיז ייווצ טַאהעג ןטרָאד ןבָאה ייז .ןיטסיטנעד ַא ןעוועג זיא --- יקסווָאצ

 .רעשיטַאבעלַאב לסיב ַא ןוא רעטצעזעג ,רעקיאור קעװַא ייז ייב זיא ןבעל

 ןרעטש טָאה ןתמא רעד ןיא .ןסיוא ןופ ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא ,סלַאפנדעי

 ןטימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןסירעגרעביא טינ ןרָאי-עיצקַאער ענעי ןיא ךיוא

 יו רעשירָאטַארָא ,רעטיירב ןופ ןטייקכעלגעמ יד -- ?סָאװ טינרעמ ,דנוב

 החּפשמ ַא ןעוועג ןיוש זיא סע ,ןדנואושרַאפ ןענייז טעברַא ,רעשירָאטַאזינַאגרָא

 טקורענּפָא יו ךיז ןעמ טָאה ,הנויח ןגעוו ןגרָאז טזומעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא

 -ָאק ןשידנוב ןלַאגעלמוא םעד ןופ רעדילגטימ יד .עלייוו ַא ףיוא טייז ַא ןָא

 זַא .ןצרַאה םוצ טינ רעייז ןעועג סע זיא קסירב ןיא (טעטימָאק) וויטקעל

 סולשַאב םעד קסירב ןייק ךיז טימ טכַארבעג 1912 ןיא טָאה עירול טרעבלַא

 יד ןיא ?קישטשרָאביװ; ַא רַאפ ןענרעטש סקַאמ ןלעטשוצסורַא .ק .צ ןופ

 -רעטנוא סעקישטעטימָאק עלַאגעלמוא יד ןבָאה ,עמוד רעט4 רעד וצ ןלַאװ

 ,ןסייהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ךעלריטַאנ ןעמ טָאה ןָאטעג םגה ,טעשטרובעג

 קסירב ןיא ןבעגוצסורַא ןבױהעגנָא טלָאמעד טָאה ןרעטש .ןערב טימ ןוא
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 -עגסױרַא לַאגעל זיא סָאװ --- ,יַארק שַאנ -- ןַאגרָא ןשיסור ןשידנוב-ָארּפ ַא

 .ךרע ןַא רָאי ייווצ םורַא ןעגנַאג

 רעד ןופ סיירפיוא םעד ברע ןוא גירק ןופ ןערב עמַאס ןיא ,1915 ןיא

 טגָאזעגּפָא ןענרעטש ןעמ טָאה ,טָאטש רעד טימ ןעמַאזוצ גנוטסעפ רעקסירב

 עיצַאוקַאװע רעד תעּב .םימעט עשיטילָאּפ בילוצ עלעטש-רערעל ןייז ןופ

 -ַאפ רעד טימ ןרעטש זיא רָאי םענעי ןופ םישדח:-רעמוז יד ןיא קסירב ןופ

 -רָאג ןעוועג טלָאמעד זיא עגַאל עלעירעטַאמ ןייז ,דנַאלסור ןייק קעװַא עילימ

 םעד ןיא עלעטש ַא ןעמוקַאב ןכיג ןיא רעבָא טָאה רע .ענעביוהעג ןייק טינ

 ףיוא טָאה סָאװ ,טעטוע ןופ דנַאברַאפ ןלַארעביל םעגעמוקעגפיוא-יינ טלָאמעד
 ,טנָארפ-סגירק םעד טנידַאב ןפוא ןכעלטפַאשלעזעג-טַאווירּפ ַא

 ןוא 1917 ןשיווצ ,עיצולָאװער רעשיסור רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא קיטעט רעייז ןעוועג ןרעטש סקַאמ זיא ,0

 -סגנוריגער עכיוה ןעמונרַאפ טָאה רע .וָאקרַאכ ןיא רקיע רעד ,עניַארקוא

 -לַאיצָאס ענעדישרַאפ ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא ,סנטסָאּפ

 "עג ךס ַא טָאה ,ןטעטימָאק ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןוא עשיטַארקָאמעד

 זיא ןוא עסערּפ-.ד .ס רעד רַאפ ןבירשעג ךיוא לייט םוצ ןוא ךעלטנפע טדער

 ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא םניא רוגיפ ענעעזעגנָא ןַא רעייז ,ווָאקרַאכ ןיא ,ןעוועג

 -רעטניא םוצ טרעהעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןרעטש סקַאמ .טָאטש ןופ ןבעל

 -ןטייצ זיא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעדנעלסור רעד ןופ לגילפ ןשיטסילַאנָאיצַאנ

 ןבילבעג לָאמ עלַא רעבָא ,עּפורג רעקיזָאד רעד ןיא עטסקניל יד ןופ ןעוועג זייוו

 ,ןקורדסיוא ענייז עלַא ןיא םזיוװעשלָאב ןופ רענגעק רעטנעװקעסנָאק ַא

 ,דנַאלסור טזָאלרַאפ ,עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה 1921 ןיא
 סָאד -- ,טָאטשסטרוכעג ןייז ןיא טצעזַאב רעדיוו טייצ ַא ףיוא טַאהעג ךיז

 ןרָאפעגרעבירַא דלַאב ןטרָאד ןופ רעבָא זיא ,ענליוו רעשיליוּפ רעד ןיא לָאמ

 ןוא רחסמ ןופ טלעװ רעד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה רע ואוו ,קיצנַאד ןייק

 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רע ,עיגרענע טימ לופ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע ,ןצנַאניפ

 םיא זיא סע ןוא .גלָאפרעד ןייז ןיא ןוא ךיז ןיא רערעכיז ַא ,סיוארָאפ ןסירעג

 זיא ,ןילרעב ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא רע .ןעגנַאגעג טוג רחסמ ןיא ךיוא

 ןיא ןַאד ,ךיירקנַארפ ןייק ןפָאלעג ןטייצ-רעלטיה עטשרע יד ןיא ןטרָאד ןופ

 טימ רע זיא ,1940 ןיא ,טצעלוצ ןוא עיגלעב ןייק רעדיוו ןטרָאד ןופ ,ץייווש רעד

 ןטרָאד זיא רע .ליזַארב ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןייק ןרָאפעגרעבירַא החּפשמ רעד

 .ךיירגלָאפרעד רעייז ןעוועג םעד ןיא ךיוא זיא ןוא טנַאקירבַאפ ַא ןרָאװעג

 -עג טשינ רָאה ַא ףיוא רעבָא ןבָאה םוטכייר סָאד ןוא ןטפעשעג עלַא יד

 -נוב רעיירטעג רעקיבלעז רעד ןבילבעג זיא רע .ןענרעטש סקַאמ טרעדנע

 -לעזעג רַאפ ץַאלּפ רעד -- טינרעמ ,טסינויצ-יטנַא רענעטלַאהעגסיױא ,טסיד

 -ערגַאב ךס ַא-ךס ַא ,רעלעמש ןרָאװעג םיא רַאפ זיא טייקיטעט רעכעלטפַאש

 ,ןןשטנעמ ַא וצ ןעזעגסיוא ןטרָאד רע טָאה גייטש ַא ןיא בייל ַא יו .רעטצענ

 ,דנַאלסור ןיא ןרָאי-עיצולָאװע7 עשימרוטש יד ןופ טנעקעג םיא טָאה סָאװ

 ןבירשעג טָאה ,טרָא ןיא קיטעט רעייז ןעוועג רע זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -טסבלעז ,טָאה ןוא גנוטייצ רעשידיי רעקיטרָא רעד רַאפ ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ

 -ַארב רעד רַאפ טעברַאעג ץלַא ןופ רעמ ןוא ץלַא ןופ רעירפ ,ךעלדנעטשרַאפ
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 סָאװ ,קעטָאילביב עיפּפעלק רעד רַאפ ןוא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רענַאיליז

 ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא דנוב ןופ רטנעצ רעד זיא

 א

 סקַאמ טימ ןייז וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה 1953 ןופ רעמוז ןיא

 יד טַאהעג בָאה ךיא .ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא ןכָאװ עכעלטע ןעמַאזוצ ןענרעטש

 -טנפע ןייז ןרעה וצ רעדיוו ;טנעָאנ ץנַאג ןופ ןריוורעסבָא וצ םיא טייקכעלגעמ

 ןקורדנייא ענייז םיא טימ ןלייט וצ ;ןעלקיטרַא ענייז ןענעייל וצ ןוא ןדייר ךעל

 גנואיצַאב ןייז ןעז וצ ;יײז ןגעוו ןעגנוניימ ענייז ןרעהוצסיוא ןוא ןשטנעמ ןופ

 -גיא ענייז ןגלָאפוצכָאנ ;רענגעק עשיטילָאּפ וצ ןוא םירבח וצ ,רעדניק יד וצ

 ןוא ץרַאה ןייז ןופ ןעגנוגעווַאב יד ןריּפשוצטימ ןוא ןסערעטניא עלעוטקעלעט

 -ָאילביב רעלופטרעוו ןוא רעקיטרַאנגיײא ןייז ןופ רעכיב יד ןרעטעלב וצ ;המשנ

 ;טכַארטעג ייברעד ךיז בָאה ךיא ןוא --- ,קעט

 יד תעב ,קסירב ןיא ,בָאה ךיא טניז ,רעבירַא זיא רָאי קיצרעפ רעביא

 ,ןרעטש סקַאמ רבח םעד ןפָארטעג לָאמ ןטשרע םוצ ,עמוד רעט4 רעד וצ ןלַאװ .

 טוג בָאה ךיא יװ טקנוּפ ,םזילַאגעל ןקיטלָאמעד ןייז טקנעדעג טוג בָאה ךיא

 -- לָאמ עדייב .,םזילַאנָאיצַאנױעטניא ןעמערטסקע ןקידרעטעּפש ןייז טנעקעג

 ךס ַא .םזינוטרָאּפא ןיא ןעוועג דשוח םירבח םיא ןבָאה -- טקנעדעג ךיא בָאה

 -סיירטפיוא ןוא ןעגנולדנַאװ ךס ַא ,ןטייצ ענעי טניז ןסָאלּפרַאפ ןענייז ןרעסַאװ

 ןיא ױזַא ,ןכעלטפַאשלעזעג-ןײמעגלַא ןיא יו ,ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנול

 ןטייוו ןיא ,רעטעּפש רָאי קילטנעצ ריפ ,טָא ןוא .ןבעל ןכעלנעזרעּפ סנרעטש

 טָאה ןרעטש שטיװָאדיװַאד םיסקַאמ זַא ,ןעזעג ךיא בָאה ,ָארײנַאשז עד ָאיר

 ,עיציזָאּפ רעכעלרעסיוא ןייז ןיא יו ,ןעגנורעדנע עלַאקידַאר עלַא יד ךרוד

 ןייז רָאג טרירַאבמוא טעמכ ןגָארטעגכרוד ,גנומיטש רעכעלרעניא ןייז ןיא ױזַא

 ןקילָאמַא ןייז רָאג ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא יד וצ טפַאשיירטעג עכעלטנגוי

 ליפ רעייז ןטלַאהעגפיוא טָאה רע זַא ;דנוב םעד יבגל ןיײזטסואווַאב-ןילּפיצסיד

 ;ןשטנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא טײקמערַאװ ןוא טייקיטכירפיוא ןוא תוטשּפ

 םיא בָאה ךיא יו ,ןרעטש סקַאמ רעקיבלעז רעד ןבילבעג ךות ןיא זיא רע זַא

 -סור ןופ ןעמוקעג טשרעקָא ןעוועג זיא רע תעב ,ענליוו ןיא 1921 ןיא ןעזעג

 רענגעק עשיטילָאּפ ייס ,םירבח עשיאייטרַאּפ ייס ןבָאה טסיזמוא טשינ .,דנַאל

 ןזיב ןרעטש םיסקַאמ רבח ןרַאפ טקעּפסער ליפ ױזַא טַאהעג ליזַארב ןיא

 ,ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל

* 
 לא

 רע .קנַארק רעייז ןעוועג ןרָאא עטצעל יד זיא ןרעטש סקַאמ רבח רעד

 רע ןעוו ,1950 ןיא טנוזעג ןופ טזָאלעגרעטנורַא קרַאטש סרעדנוזַאב ךיז טָאה

 רעכלעוו טימ .ַאנעלעי ערעייט ןוא עקיצרַאה יד ,יורפ ןייז ןרָאלרַאפ טָאה

 סַאנעלעי ךָאנ ,ןעמַאזוצ רָאי קיצפופ עגרַאק טבעלעגּפָא ךעלקילג ױזַא טָאה רע

 סע טָאה רע .ּפָארַא -גרַאב רעכעלרעניא סמיסקַאמ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טיוט

 יד .םעד ןגעק ךיז טרעוװעג טשינ יו סעּפע ןוא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג

 ערעייז טיִמ ,סנבעל ענעגייא ערעייז ןיא קעװַא ןיוש ןעוועג ןענייז רעדניק

 םַאזנייא ,ןײלַא ןבילבעג זיא רע ;ןגעו -- סנטַאט םעד טשינ -- ענעגייא
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 ןעמונעגקעוװַא ןבָאה ןטיײקנַארק יד ;טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןייא ןיא יו רעמ ןיא

 וצ טייקכעלגעמ עדעי ,עיגרענע ענעגייא יד ןדָאלוצסיױא טייקכעלגעמ עדעי

 ייב סע טָאה רע יװ ןוא טַאהעג ביל סע טָאה סקַאמ יװ ,ױזַא ןבעל ןופ ןסינעג

 טנַאה יד ןָאטעג ךַאמ ַא ןיילַא ךיז ןופ יו סעּפע ךיז טָאה --- ,טַאהעג ןאנעלעי

 ...ץלַא ףיוא

 עכעלטע ןופ טקיניפעג ,גנַאל-ןרָאא עקטעשוק רעד וצ טדימשעגוצ

 רע סָאװ ,טימרעד ןרָאװעג טפָארטשעג ךָאנ רע זיא ,לָאמַאטימ ןטייקנַארק

 גנערטש טַאהעג םיא סע ןבָאה םיריױטקָאד יד .ןדייר טרָאטעג טשינ טָאה

 -פיױרַא ךיז טגעלפ רע יװ ,ןסקַאמ ןעז טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,ונ ,ןטָאברַאפ

 ,ןדייר ןוא ,טניירפ ַא ןעוועג זיא סָאד ןעוו סרעדנוזַאב ,רעכוזַאב ַא ףיוא ןפרַאװ

 .רעהפיוא ןַא ןָא ןדייר --- עמיטש רעקירעזייה-ףיט ןייז טימ םיא וצ ןדייר ןוא

 רעטלַא ןייז רָאג טימ ,ןירעד ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ןרעטש סקַאמ םעד רָאג

 ,טפַארק-סיוטש ןוא עיגרענע

 עד ָאיר ןיא ,1955 ,ינוי ןטס223 םעד ,קיטשרענָאד ןברָאטשעג זיא רע

 ,ָארײנַאשז

 ,שטנעמ רעלעניגירֶא ןוא רעקיצרַאהנּפָא .רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא רע

 רע זיא ןרָאי עלַא טשינ .ןבעל ןייז רָאג יירטעג טנידעג רע טָאה דנוב םעד

 ןסייהעג ןוא ,ןָאטעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,םעד טימ םכסה ןלופ ןיא ןעוועג

 ,ןדירפוצ םיא טימ ןעוועג דנוב רעד זיא לָאמ עלַא טשינ ןוא ,ןָאט םיא ךיוא

 וצ טסניד רענעבעגעגרעביא רעד ןופ רעבָא ,ןליפ ךיוא םיא סע טזָאלעג ןוא

 טנידעג רע טָאה לָאמ עלַא טשינ .סױרַא טשינ לָאמ ןייק רע זיא ײטרַאּפ ןייז

 רעקיבלעז רעד טימ לָאמ עלַא טשינ ןוא גנַאר ןקיבלעז םעד ןיא דנוב םעד

 -לעז רעטרינילּפיצסיד ַא יו קידנעטש רעבָא ,טייקוויסנעטניא ןוא טײקויטקַא

 שאלראב י ,לַארענעג רעד ןעוועג ןיילַא זיא רע ןעוו וליפַא -- ,רענ

 ווָארעזוװעי עביל ןוא יכדרמ

 -וג רעװָאגינרעשט ,ןישזעינ ןיא 1882 ילוי 18 םעד ןריובעג זיא יכדרמ

 ,גנואיצרעד עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב ,ןרעטלע עשידיסח ייב עינרעב

 עשירחוס ענייז ןיא ןייג לָאז ןוז ןייז זַא ,טלָאװעג טָאה ,רחוס ַא ,רעטָאפ רעד

 רעבָא טָאה עיטָאמ רעגני רעד .םיכרד

 טָאה'ס .רחסמ וצ קשח קינייװ ןזיװעגסױרַא

 ןיא .ןענרעל םוצ ,ןענעייל םוצ ןגיוצעג םיא

 -ולָאװער ַא ןיא לײטנָא רע טמענ עיזַאנמיג

 רַאפרעד טרעוו ןוא זיירק-רעליש ןרענָאיצ

 -לָאװ; ַא טימ סַאלק ןט7 ןופ ןסָאלשעגסיוא

 יד וצ םיא יײב טמענ סָאװ ,"טעליב ישט

 ןרעדנַא ןַא ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא טכער

 ,טלַאטשנַא-ןרעל

 ןיירַא רע טערט רָאי ןבלעז ןיא .ענליוו ןייק רעבירַא רע טרָאפ 1900 ןיא
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 טרעוװ ןציז םישדח עכעלטע ךָאנ .םיא ןעמ טריטסערַא 1902 ןיא .ךנוב ןיא
 רע טבעל 1905 ףוס זיב ןָא טלָאמעד ןופ .יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא רע
 ענעדיישרַאפ ןיא טעברַא-ײטרַאּפ רעשידנוב ןיא וויטקַא זיא ןוא לַאגעלמוא
 | ,דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עּפסקע ןוא עיצַארטסינימדַא רעד ןיא רע טעברַא 190677 ןרָאי יד ןיא
 -סקלָאפ ,רעקעוו רעד) ןעגנוטייצ עשידנוב עלַאגעל עטשרע יד ןופ עיציד

 ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב טלָאמעד רע זיא ןזײרק-ײטרַאּפ יד ןיא .(נגוטייצ
 -לַארטנעצ םייב עיסימָאק רעשינכעט רעד ןיא וויטקַא ךיוא זיא רע .עידָאלָאװ
 רעד ןיא קעװַא ווָארעזװעי זיא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק
 -סיוא םעד ברע .דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןיא טעברַאעג ןוא ץייווש
 ,דנַאלסור ןייק קירוצ ךיז רע טרעק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורב

 רעד ןיא וויטקַא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 -ברעמ יד ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא ןוא ענעבירטרַאפ יד תבוטל טעברַא-ףליה

 ,ןטיבעג
 1920 ןיא זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ ווָארעזװעי טמוק 1919 ןיא

 טעברַא המחלמ רעד ךָאנ .טכַאמ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא
 -שידיי ןופ יובפיוא םייב ןוא (טעטימָאק-ףליה רעשידיי) *ָאּפָאקעי, ןיא רע
 רעלַארטנעצ) .ק .ב .צ ןופ דילגטימ ַא רדסכ זיא רע .,ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו

 רעלַארטנעצ רעד ןיא ןטעברַא ןָא רע טביוה 1927 ןיא ,(טעטימָאק-סגנודליב

 רָאטקעריד רע זיא 1940 רעמוז זיב 1921 ןופ .קנַאב רעויטַארעּפָאָאק רעשידיי
 רעשיטעווָאס רעד רעטנוא רָאי ןופ ךשמב .עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד ןופ
 ,טסערט-יוב ןיא רע טעברַא (1941 ינוי 22 םעד זיב) עיצַאּפוקָא

 עשיצַאנ יד ןופ טנעה יד ןיא ןיירַא וװָארעזװעי טלַאפ 1941 טסוגיוא ןיא

 ,רַאנָאּפ ףיוא םוא טמוק ןוא *סרעּפַאכ;
 ווָארעזוװעי יכדרמ טָאה ,החּפשמ ןייז ןטלַאהוצסיוא ףיוא טעברַא ןייז ץוחַא

 עטייווצ יד זיא ,לוח -- ןעוועג זיא עטשרע יד ביוא .עטייווצ ַא ךָאנ טַאהעג
 ,טייקיטעט רעקידעכָאװ ןייז טימ ךיז ןקיטרַאפּפָא ןכָאנ ,השודק -- ןעוועג
 ןרעטשינ ןוא ןכוז ,ךיז ןעלבירג :רעטייװצ רעד וצ ןעמענ ךיז רע טגעלפ

 רע .ןוויכרַא ןוא רעכיבלמַאז ,ןרושָארב ,ןעגנוטייצ ןיא -- תומש עטלַא ןיא

 ןרינָאיצקעלָאק ןוא ןערדס ,ןענעכייצרַאפ וצ ידכ ,טרעטשינעג ןוא טכוזעג טָאה
 -ָאילביב רעשידנוב רעד ןרָאװעג זיא רע .דנוב ןטימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא
 ץלַא זיא רעטלַאהכוב ןשיטנַאדעּפ ַא ןופ טייקכעלטקניּפ רעד טימ .ףַארג
 ,ןטפעה ערעדנוזַאב ןיא טרירטסיגער ןעוועג

 : טלַאהניא ןייז טַאהעג טָאה רעדעי -- טַאהעג רע טָאה ןטפעה רעקילטנעצ
 ;עלַאגעל ןוא עלַאגעלמוא -- ןדָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןופ ןרושָארב ןוא עסערּפ יד!

 םענעי רעדָא םעד ןבירשעג טָאה'ס רעװ ;רעוט עשידנוב יד ןופ ןעמינָאדװעסּפ

 -ירשעגרעטנוא-טשינ םענעי רעדָא םעד ןופ רבחמ רעד זיא'ס רע ,ףורפיוא

 ,.סעבַאגסיוא עלַאגעלמוא יד ןיא לקיטרַא םענעב
 10 זיב) ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאילביב עטלמַאזעג תורצוא עסיורג יד

 טסייו רענייק -- ןבָארגַאב ואווץעגרע 1941 ןיא רע טָאה (ןסנייא טנזיוט

 עטכישעג רעד וצ ןטעברַא לייט .שינעטלעהַאב רעייז ןופ טרָא סָאד טשינ
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 -גגעלעג ענעדיישרַאפ ייב רע טָאה רעוט עשידנוב ןופ טייקיטעט ןוא דנוב ןופ
 ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא םוקמוא ןייז טימ .ןכעלטנפערַאפ וצ ןזיוװַאב ןטייה
 -ײטרַאּפ רעזנוא ןופ קיטש ַא ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא
 ,עטכישעג

 יד ןופ עקטסידנוב ענעבעגעגרעביא ןַא ןעוועג זיא עביל יורפ ןייז ךיוא
 יז טָאה דנוב ּפוצ טּפַאשירט ריא .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ןָא ןרָאי עגניי
 יז ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,ןבעל ריא ןופ עגר רעטצעל רעד זיב ןטלַאהעגנָא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןדיי רענליוו יד טימ ןעמַאזוצ טגנערבעגמוא

 ,טנעה עשיחצור יד ןופ ןעועטַאר וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןיז ייווצ ערעייז

 ןייטשנרעב .מ

 ס

 רעטכיר הקבר רתסא

 ןעמָאנ רעקיטכיר ריא .אקיא ןעוועג ןעמָאנ ריא זיא גנוגעװַאב רעד ןיא

 ןרָאװעג ןריובעג .ץַאט םייה רעד ןופ ,רעטכיר הקבר רתסא ןעוועג זיא

 בייל ףסוי ,רעטָאפ ריא .ןליוּפ ,ץּפרעש לטעטש ןיא 1887 רַאונַאי 20 םעד

 ריא ןיא .דיסח רערעג ַא ,רעלדנעה'ןייוו רעכעלגעמרַאפ ַא ןעוועג זיא ,ץַאט

 ןעמ טָאה קיטייצכיילג .גנואיצרעד עשידיי עמורפ ַא ןעמוקַאב יז טָאה טנגוי

 טנרעלעג טָאה'מ ואוו ,ןָאיסנעּפ רעטַאוירּפ רעשיליוּפ ַא ןיא טקישעג יז

 ,(לוש-לטימ) עיזַאנמיג רעשיסור ַא ןופ םַארגָארּפ ןטיול

 -טנגוי ריא .םורפ ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג יז זיא טנגוי ריא ןיא

 ,גָאטימ ךָאנ תבש לָאמ ןייא זַא ,טלייצרעד (סקַאפ) דרַאבָארג רתסא .רד עטרבח

 ךיז ןבָאה ןוא טָאטש ןרעטניה ןריצַאּפש ןעגנַאגעג עדייב ןענייז ייז ןעוו

 גנולצולּפ ַאקיא ךיז טָאה ,רעטצניפ טרעוו'ס זַא ,טקרעמַאב טשינ ןוא טדעררַאפ

 יו ,החנמ ןענװַאד טלעטשעג ךיז ןוא םיוב ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ,טלעטשעגּפָא

 ,דיי רעמורפ ַא

 ריא טימ טנכייצעגסיוא ַאקיא ךיז טָאה ןרָאי עשלדיימ עירפ עריא טניז

 ןַא ןפלעה וצ טיירג לָאמ עלַא ןעוועג זיא סָאװ ,ץרַאה ךעלשטנעמ ,םערַאוװ

 ץּפרעש ןופ ןשטנעמ עמערָא יד .ןקיטפרעדַאבטױנ ַא ,ןכַאוװש ַא ,ןַאמערָא

 ףיוא ןייו ןפיוק ןטימ ןטרַאװ גָאטיײרפ ןגעלפ ןוא טסואוועג םעד ןופ ןבָאה

 ןיירַא בוטש ןיא טפעשעג-ןייוו ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעטָאפ ריא זיב שודיק

 ןיא ןבילבעג ןײלַא זיא רתסא עגניי יד ןוא ןייז תבש-לבקמ ךיז ןטיירגוצ

 רעד יו רעקיליב ליפ רַאפ ןייוו םעד ןעמוקַאב ייז ןגעלפ ריא ייב ,טפעשעג

 ,טסיזמוא ןצנַאגניא -- טּפָא ןוא זיירּפ רעכעלנייוועג

 -נָא טָאה ,סעטרבח עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ,ץַאט הקבר רתסא עגניי יד

 טָאה'מ .לטעטש ןופ ךעלדיימ עמערָא יד ןשיוװצ טייקיטעט-גנודליב ַא ןביוהעג

 ערעדנַא ךיוא יו ,שיליוּפ ןוא שידיי ןביירש ןוא ןענעייל ייז טימ טנרעלעג

 ןופ ןרעדָאפ ןלָאז ייז זַא ,טריטיגַא ןעמ טָאה ךעלדיימ-טסניד יד ,םידומיל
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 -עט יד .ןענרעל ןענָאק וצ ךיז ידכ ,טייצ עיירפ רעמ סעטסָאנעלַאב ערעייז
 ןבָאה םזילַאיצָאס ןגעוו .רעטקַארַאכ ןשיּפָארטנַאליפ ַא ןגָארטעג טָאה טייקיט

 .טַאהעג טשינ גנונַא ןייק ךעלדיימ יד

 עשרַאוװ ןייק ןרָאפעג יז זיא ,טלַא רָאי 15 ןרָאװעג זיא הקבר רתסא ןעוו

 רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא יז זיא ןטרָאד .גנודליב ריא ןעמָאקלופרַאפ וצ
 טימ טלעװ עיײנ ַא טנפעעג ךיז טָאה ריא רַאפ ןוא גנוגעוװַאב רעשידנוב
 ,טייקיטכערעג ןוא רשוי וצ גנובערטש ענעריובעגנייא ריא .,ןפירגַאב עיינ
 .קורדסיוא ןקיטכיר םעד ןעמוקַאב טָאה שטנעמטימ םעד ןפלעה וצ ןליוו ריא

 תולייח עשטייד יד ךרוד ןעמונרַאפ טרעוװ עשרַאװ ןעוו ,1915 רעמוז
 עשידיי יד ןשיווצ טייקיטעט רענעפָא ןַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ךיז ןפַאש סע ןוא

 סנירעוט עטסוויטקַא ןוא עטשרע יד ןופ ענייא ַאקיא טרעוװ ,ןסַאמ-רעטעברַא

 ןפַאשעג ,רעסָארג וַאלסינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןעמייה :רעדניק יד ןיא
 -עגסױרַא ןענייז ןעמייה-רעדניק יד ןופ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ךרוד
 רעד ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלוש-גָאט עשידיי עלַאמרָאנ ןסקַאװ

 זיא ַאקיא -- רעדניק ערעזנוא טפַאשלעזעג רענערַאװעג-טמירַאב רעטעּפש

 יד ןופ ןירעטלַאװרַאפ סלַא .טפַאשלצזעג רעד טָא טימ ןעוועג טייצ עצנַאג יד

 -טָא ןעיובפיוא םייב ,ןוטעגפיוא ליפ יז טָאה *ןעמייה-רעדניק-רעסָארג, עטשרע
 ,עיצוטיטסניא-רעטסומ עשיגָאגַאדעּפ יד

 ןָאדנָאל ןייק קעװַא 1924 ןיא יז טראפ תוביס עכעלנעזרעּפ-ןייר בילוצ

 רעצרוק ַא ןיא .עידעגַארט עכעלנעזרעּפ ערעווש ַא רעביא יז טבעל ןטרָאד

 ,זירַאּפ ןיא ךיז יז טצעזַאב םורַא טייצ

 רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג טייצ עצנַאג יד יז זיא ךיירקנַארפ ןיא
 -ַאֹּפ רעד ןיא וויטקַא קרַאטש סרעדנוזַאב ןעוועג ןֹוא גנוגעװַאב רעשידנוב
 -רַאפ שממ יז ןבָאה רעדניק יד לאוו ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעזיר
 .טרעטעג

 ןופ ביוהנָא ןיא ,1929 ,טּפעס ןיא טָאה גניר-רעטעברַא רעזירַאּפ רעד ןעוו

 םיטילּפ יד רַאפ ךיק-רעטעברַא יד טעדנירגעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןייק ןעמָארטש ןביוהעגנָא זײװנסַאמ ןבָאה עכלעוו ,עיגלעב ןוא דנַאלשטיײד ןופ

 יד סלַא ַאקיא עטרבח יד טמיטשַאב עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,זירַאּפ
 טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה לַאוװסיוא ןרעסעב ןייק .ךיק רעד ןופ ןירעטלַאוורַאפ

 טימ .עיצוטיטסניא רעיינ רעד ןופ המשנ יד ןרָאװעג ךיילג זיא ַאקיא ,ןכַאמ

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז יז טָאה עיגרענע רעצנַאג ריא
 .רעווש וצ ןעוועג טשינ ריא רַאפ זיא ךַאז ןייק

 עריא ןבָאה ,זירַאּפ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןעײמרַא-יצַאנ יד ןעוו
 ןוא עזיוו רענַאקירעמַא ריא ןצונסיוא לָאז יז זַא ,ןטעבעג ריא ייב ךיז טניירפ
 טסואועג טָאה יז .טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה יז .,ךיירקנַארפ ןזָאלרַאפ
 רעבָא זיא יז .ןעמוקניירַא ןלעװ ןשטייד יד ןעוו ,ריא טרַאװרעד סע סָאװ
 םירבח עקיטפרעדַאבטיױנ יד ףליה ןגָארטעג ןוא ןטסָאּפ ריא ףיוא ןבילבעג
 ,יירפ רעד ףיוא ןעוועג זיא יז יו גנַאל ױזַא

 "עברַא רעד ןיא ןעמוקעג ןטסירעלטיה יד ןענייז 1941 יַאמ ןט29 םעד
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 -קעװַא יז טָאה'מ .,ןַאקיא טריטסערַא ןוא (לּפמַאט יד עיוו יר 110) ךיק-רעט
 ,ליוװנעמָאר גנוטסעפ רעד ןיא טריפעג

 טָאה יז ,ץרא-ךרד ןפורעגסורַא גנוריפפיוא ריא טָאה עמרוט רעד ןיא ךיוא
 ןוא גנוטלַאװרַאפ-ךיק רעד ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד ןבעגעגסױרַא טשינ
 ןשטייד יד יװ ,ןבָאה יז לָאז 1942 רעבָאטקָא ןט5 םעד .ךיז ףיוא ןעמונעג ץלַא
 ,קַאטַא-ץרָאה ַא ןֹוכ ןברָאטשעג ,ןדלָאמעג ןבָאה

 רעטנָאנ ַא ןוא ןירַאּפ ןופ רעוט רעשידנוב ַא ,יקסוָאנכַאש ןַאטַאנ
 ןגעוו ןדלָאמעג ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ,ןַאקיא ןופ רעטעברַאטימ ןוא טניירפ
 -נייא ןוא רעּפרעק ןטיוט םעד ןעמענוצ ןָאק רע זַא ,טגָאזעג ןוא טיוט סַאקיא
 רַאפ סָאװ טימ טלייצרעד טָאה ,ןדיי ייב ךיז טריפ'ס יװ ,היוול יד ןענעדרָא
 :תמ םעד טײלגַאב ןבָאה ןשטייד יד ץרא-ךרד ַא

 זיא סיוארָאפ .טרירעג ךיז טָאה ַאקיא רעטיוט רעד טימ ןגָאװ רעד;
 -עג ןענייז םיא ךָאנ .עטיווס רעצנַאג ןייז טימ טנַאדנעמָאק רעד ןעגנַאגעג
 ןופ .ןעגנַאגעג ךיא ןיב ןגָאװ ןכָאנ דלַאב .עטריטסערַא יד ןופ ךס ַא ןעגנַאג
 ןטצעל םייב .ּפעק עטעקַאנ טימ ןטַאדלָאס טרישרַאמ ןבָאה ןגָאװ ןטייז עדייב
 :טגָאזעג ןיא טנַאדנעמָאק רעד ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא גנוטסעפ ןופ רעיוט
 -רַאפ רעכיז יז טָאה ,רעטכיר יורפ רעד ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,ערע יד'
 ?"לטמעלַא ייב טבילַאב ןוא עקילייה ַא ןעוועג זיא יז ,טניד

 טייקיטכיל-המשנ יד ךיז ףיוא טליפרעד ןבָאה ןשטייד עשיחצור יד ןליפַא
 ,ןירעריטרַאמ רעד ןופ טײקמערַאװ ןוא
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 רבק-רעדורב ַא ןיא ,1942 רעבָאטקָא ןט8 םעד ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא יז

 ,זירַאּפ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ םלוע-תיב ןפיוא

 ןגעוו העידי יד ןעמוקַאב קרָאי-וינ ןיא ךיז טָאה'ס יװ ,םעד ךָאנ ךיילג

 רואינש ןמלז רעביירש רעשיאערבעה-שידיי רעטמירַאב רעד טָאה טיוט סַאקיא
 ןַא 1942 רעבמעצעד ןופ טייצ רעזנוא לַאנרושז ןשידנוב ןיא טכעלטנפערַאפ
 עכלעוו ,ַאקיא ענעמוקעגמוא יד קרַאטש ןוא םערַאװ טביול רֶע ואוו ,לקיטרַא

 זיא רואינש .ז ."ןירעריטרַאמ ןוא ןידלעה עליטש ַא; סלַא טנכײצַאב רע
 םייב ןפלָאהעג ךס ַא ךיוא םיא טָאה יז .טנַאקַאב טוג ןעוועג ןַאקיא טימ
 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,זירַאּפ ןופ עילימַאפ רעד טימ ךיז ןעװעטַארסױרַא
 ,טזָאלעגסױרַא טשינ ןטרָאד ןופ םענייק ןיוש ןוא ךיירקנַארפ טריּפוקָא

 -סירעטקַארַאכ ןייא רָאנ ןעגנערב רימ ןלעוװ לקיטרַא ןקיצרַאה םעד ןופ
 : טקַאפ ןשיט

 גנוניואוו רעטַאװירּפ ריא ףיוא טכוזַאב לָאמנייא יז טָאה יורפ ןיימ;
 -- .ַאקיא וצ ןייגוצפיורַא יוװ ,זיוה ןופ עקשזרעיסנָאק רעד ייב טגערפעג ןוא

 -- רעטכיר םַאדַאמ -- .טגערפעגרעביא עקשזרעיסנָאק יד טָאה -- ?ַאקיא
 "ייה ַא ךָאד זיא סָאד ,ְךַא -- !טנעס ןיא טע'ס ,ָא --- .טכירַאפ יורפ ןיימ טָאה
 ,ןיטשרַאפ וצ ידכ ,סעקשזרעיסנָאק רעזירַאּפ יד ןענָאק ףרַאד'מ -- !עקיל
 -מָאק ַאזַא ךיז ןגעוו ןעמוקַאב וצ "ןירעדנעלסיוא, ןַא רַאפ זיא'ס רעווש יו
 ,"טנעמילּפ

 לעװרָאק ןיא טיובעגפיוא ןוא קנעדנָא ריא טרעַאב ןבָאה ןטסידנוב יד

 םענייש ןסיורג ַא טימ זיוה קיטכערּפ ַא ןיא ,(זירַאּפ ןופ רעטעמָאליק 60 םורַא)
 יד ןיא ורּפָא ףיוא ןעמוק רעדניק-רעטעברַא ואוו ,עיצוטיטסניא ןַא ןטרָאג
 טגָארט ץַאלּפ רעד .טייצ-רעטניוו רעד ןיא סעיצַאקַאװ תעב ןוא ןטַאנָאמ-רעמוז

 ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,רעד רַאפ לָאמקנעד ַא . . . םייהדַאקיא -- ןעמָאנ ריא
 רעיימ דוד .עקילייה ַא יװ ןעמוקעגמוא זיא

 ץישּפיל דוד ףסוי

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב טגנערבעגמוא ,1890 םורַא ןריובעג
 ,טחוש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .שזדָאל ייב ןישוט לטעטש ןופ טמַאטשעג

 עסיורג ןוא עמורפ-שיטַאנַאפ ןעוועג ןענייז עדייב .רעדורב רעד ךיוא ױזַא
 ןלױּפ סקנורט .י .י ןיא ןבירשַאב זיא טחוש לדיי רעדורב רעד) םינלטב
 "עג זיא רע .רעגייטש םעד ףיוא ןעוועג ךנחמ ןעמ טָאה ןפסוי ךיוא .(3 דנַאב
 ןיא רעטָאפ םוצ ךּפיהל .טנרעלעג ןוא שרדמה:תיב ןיא טכַאנ ןוא גָאט ןסעז
 רעביא ךיז קידנעלקָאש .ןעוועג טשינ ןלטב ןייק רָאג ןיוש ףסוי זיא ,רעדורב
 סָאװ ,ןטניוו ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רע זיא ,ארמג רעד
 רענישוט ןיא ךיוא ןזָאלבעגנײרַא טָאטש-קירבַאפ רעקידתונכש רעד ןופ ןבָאה
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 .עשרַאוװ ןיא רעטעברַא .דיי ןופ ןענייארַאפ ,פָארּפ יד ןוֿפ טָאירַאפערקעס ןיאו

 .(טיוטש) ץישּפיל ףסוי ,ששיוװעלעקנַאי .י ,רעוומ דוד ,שיומש .א : סטכער ןופ

 ןעוועג עיּפשמ טָאה סעקינתודחא עשידנוב יד ןופ טסייג רעד .שרדמה-תיב

 -רַאװ) הרות-תחמש סָאד זיא ןעוועג ,לָאמנייא ןוא .רענרעל ןגניי ןפיוא ךיוא

 טלעטשעגקעװַא ךיז ,ןיירַא להוש ןיא קעװַא ףסוי זיא ,(1906 רָאי ןיא ךעלנייש

 ןרַאפ טדערעג ןדיי הדע רעד ןופ גנושַארעביא רעד וצ ןוא רעמעלַאב ןפיוא

 טָאה ןעמעוװ ...ןָאטעגּפָא להוש ןיא ךיז טָאה'ס סָאװ -- םימש ומיש ..דנוב

 זיא תואּפ עגנַאל יד טימ רוחב סטחוש ןטלַא םעד וַא ,ןלַאפנייא טנעקעג סע

 טנעקעג טשינ ךיז ֹוצ ןבָאה ןדיי ."סעקינהער תוברת, הרבח רעד ןופ ךיוא

 ,גנורעטישרעד רעד ןופ ןעמוק

 טשינ שרדמה:תיב ןופ לעוש רעֶד רעביא רעמ ןיוש ןעמ טָאה ןפסוי

 רעדערַאב .רעצ רועיש ַא ןָא ןטילעג טָאה עטַאט רעטלַא רעד .טזָאלעגרעבירַא
 ןעק'מ זַא וליפַא ,תועומש עדליוו גנַאג ןיא טזָאלעג ןבָאה רעניגרַאפ טשינ ןוא

 ןעגנַאגעג זיא ןישוט .הטיחש רעד ןופ תורשכ רעד טיִמ רעכיז ןייז טשינ

 ןעוועג טשינ טרָא ןייק רעמ זיא רדג-ץרוּפ ןגניי םעד רַאפ ןוא --- םָארָאדָאכ

 ,לטעטש ןיא

 ךיז ןוא תואּפ יד ןטינשעגּפָא ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא קעװַא זיא ףסוי
 ךיז טָאה רוחב-שרדמה-תיב רענעזעװעג רעד .הכאלמ ַא ןענרעל ןעמונעג
 ןיוש םיא ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא (*סעקַאסָאב;) ןלַאדנַאס ןכַאמ טנרעלעגסיוא
 זיא ,רעטעברַא ןַא יװ ןוא .קַאסָאב ףסוי ןפורעג ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 רע טָאה 1912 םורַא זיב .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע
 עשידיי-לענָאיצידַארט ןגָארטעג ךָאנ טָאה רע ואװ ,שזדָאל ןיא טבעלעג
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 ךיוא רע טָאה ןטרָאד .רעמורפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא רע םגה ,גנודיילק

 זיא רע .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא יורפ רעגניי ןייז טימ .טַאהעג הנותח

 ךיז ןזיוװַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב עוויטקַא יד ןופ זיירק ןיא ןיײרַא דלַאב

 -לעזעג ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןופ סעילַאװכ-סגנוטכינרַאפ יד ןופ ןעװעטַאר וצ
 רעד ףיוא .ןטסערַא עכעלרעהפיואמוא יד ןופ ןוא עיצקַאער רעכעלטפַאש

 לָאר עשירָאטסיה ַא ןליּפש וצ לרוג רעד ןלַאפעגסיוא זיא עּפורג רעקיזָאד

 רעדיוו ןוא דרערעטנוא ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןריפסיורַא םייב

 ,םָארטש-ןסַאמ ןסיורג ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ יז

 עשטייד יד ןבָאה 1915 רעמוז .המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעג זיא'ס |

 ןטערטעגוצ זיא רעוט עשידנוב עוויטקַא עּפורג יד .עשרַאװ ןעמונרַאפ תולייח

 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ יד ןעױברעדנַאנַאפ

 זיא ץישפיל ףסוי .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא ןכיק ,ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא

 -יירב רעד ןופ דילגטימ ַא יו קיטעט טלָאמעד זיא רע ,ייז ןופ רענייא ןעוועג

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעװעשרַאװ רעד ןופ (וויטקעלָאק) גנוריפנָא רערעט

 עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ ןוא

 עשזנַארב-עדָאמ ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רַאטערקעס זיא רע .רעטעברַא

 יד טימ ןָא טריפ סָאװ ,עיסימָאק-טפַאשטריװ רעד ןיא ויטקַא ךיוא זיא ןוא

 .עיגרענע ךס ַא סױרַא רע טזייוו ןטעברַא ענייז עלַא ןיא ,ןכיק-רעטעברַא

 רעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה ץישפיל ףסוי זַא ,ןרעװ טנכייצרַאפ ָאד לָאז

 רעד ןופ לרעמעק עטשרע סָאד ןפַאשעג 1915 ןיא טָאה סָאװ ,עיסימָאק

 ןפיוא םייהרעדניק יד -- ץענילוש רעשידנוב רעטגייווצרַאפ-טיירב רעטעּפש

 ,עלעדייא עקירָאי-2 יד ,לרעטכעט ןייז ןוא .רעסָארג ווַאלסינָארב ןופ ןעמָאנ

 -גנואיצרעד םעינ םעד ןיא דניק ענעבירשרַאפ עטשרע סָאד ןעוועג זיא

 ,טלַאטשנַא

 עקיטכיו ייר ַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד טריטסערַא 1917 חסּפ

 ןוא דנַאלשטייד ןייק טקישעגקעװַא ןרעוװ ייז .שארב ןחנ טימ דנוב ןופ רעוט

 .גרעבלעווַאה ןוא ןַאבוַאל ,ענרָאיּפישטש ןופ ןרעגַאל-ןעגנַאפעג ןיא ייז טלַאה'מ

 "ייז'ס .טיײרפַאב ייז ןרעוװ רָאי ןבלעז ןופ טסברעה ןיא .ייז ןשיװצ זיא ץישּפיל

 סָאד .טריטסערַא רעדיװ טרעוװ ףסוי ןוא ןכָאװ עקינייא קעװַא םיוק ןענ

 ָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ לָאמ

 ,0 עקישזד ףיוא ךיק-רעטעברַא רעד ןיא גנוציז ַא ףיוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפ

 ןזיב ןיוש טביילברַאפ רע ואוו ,ןילדָאמ גנוטסעפ רעד ןיא קעװַא םיא טריפ'מ

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס

 -מוא ןַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ .טקידנערַאפ ךיז טָאה הלשממ עשטייד יד

 ןופ דילגטימ ַא יו יא קיטעט ןעװעג רעטייוו זיא ףסוי .הכולמ עקיגנעהּפָא

 רע .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא יא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוו

 ןיא ןענייז סָאװ ,ןרָאפנעמַאזצ עשידנוב יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 רענעי ןיא .קיצנַאד ןוא עקָארק ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ 1919721 ןרָאי יד

 טָאה ץישּפיל .ןעגנוטכיר עכעלטע טרימרָאפסױא ךיז דנוב ןיא ןבָאה טייצ

 ןיא עּפורג רעד טימ ףוסל זיא ןוא דנוב .מָאק ןופ עיצקַארפ רעד וצ טרעהעג

 .דנוב ןופ קעװַא 1922 רָאי
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 -ױטנַא יד .רעגַאל ןשיטסינומָאק ןיא ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק רעייז ַא
 רַאטערקעס רעד טרעוו ןוא דנוב םוצ קירוצ טמוק רע .ךיג ןעמוקעג זיא גנוש
 טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןיא רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא טירט עטשרע יד טלעטשעג רעירפ ןרָאי טימ

 ןישוט לטעטש ןקידתונכש ןיא טּפַאכעגּפָארַא ףסוי ךיז טָאה שזדָאל ןופ
 ךָאנ .רעטלע ןפיט ןיא ןעוועג ןיוש זיא טחוש רענישוט רעד .ןטַאט םוצ
 -העשת ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טחוש ןרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,הרות-תחמש םענעי
 סָאװ ,ןדיי ןעועג .דמש וצ קעװַא זיא ןוז ןייז זַא ,טניימעג רע טָאה ,באב
 עכלעוו ,םייוג ןופ רעגרע ךָאנ ןענייז סעקינתודחַא יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה
 -רַאפ ַא ןוא רעטרַאה ַא רוטַאנ רעד ןופ םגה .טָאג ַא ןרעייז שטָאכ ןבָאה
 ןעז וצ טשינ ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ ךָאד ןוז רעד טָאה ,רעטנשקע
 םעד ןכַאװשוצּפָא הלוגס ַא יװ .לטעטש ןקידתונכש ןיא ןטַאט ןטלַא םעד
 -רעד וצ עלעדיימ ןיילק ןייז ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה ,רעטָאפ ןופ סעכ
 ןקז רעד טָאה שינעגעגַאב רעד ךָאנ ,ןדייז ןטלַא ןופ ץרַאה סָאד ןעיירפ
 גָארט טציא .תוגהנתה ןייד ןופ רעצ ךס ַא טַאהעג בָאה'כ --- : ןוז םוצ טגָאזעג
 -ַאש לאיחי זַא ,טרעהעג בָאה'כ .ריד ףיוא ץרַאה רעטיב ןייק רעמ טשינ ךיא
 'ר ץירּפ םעד ןוא סרענטוק עלעיש 'ר ביוא .טסידנוב ַא ךיוא זיא עלעי
 סע זומ ,הרבח רעד ןיא ךיוא זיא םעדייא סעסעווירּפ יד ןוא לקינייא סכורב
 טניימעג) ןעועג דשוח בָאה'כ יו ,ןלצל אנמחר ,ךעלקערש ױזַא ןייז טשינ
 .(קנורט י ;י

 ץישּפיל ףסוי זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 -עשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןיא קיטעט ןרָאװעג רעדיוו

 ןופ טַאר-לַארטנעצ רעװעשרַאװ ןוא טַארידנַאל ןופ ,דנוב ןופ טעטימָאק רעוו
 יד ןופ רַאטערקעס ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ךיוא יו רעטעברַא-טרָאּפסנַארט עשידיי

 ,דנַאל ןיא רעטעברַא-טרָאּפסנַארט יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םענײמעגלַא

 שרעדנַא ןוא סענַאמרופ ,רעגערט עשידיי יד ןריפ וצ ןעוועג זיא גנירג טשינ

 -צלֶע רעטרינילּפיצסיד-טשינ ןוא רעיור ַא .טרָאּפסנַארט ייב עטקיטפעשַאב

 טָאה'מ .ןגעלשעג ןוא ןסױטשנעמַאװצ ,םיכוסכס רועיש ַא ןַא טימ טנעמ

 רעד וצ טייקנבעגעגרעביא עפיט ַא ןוא דלודעג ענרעזייא ןַא ןבָאה טפרַאדעג

 ַא ןיא ייז וצ ןדייר ןענעק טפרַאדעג ךיוא טָאה'מ .גנוגעוװָאב-רעטעברַא

 ,*קַאסָאב, ףסוי ,טחוש רענישוט ןופ ןוז רעד .,ןייטשרַאפ ןלָאז ייז סָאװ ,ךַארּפש

 -סקלָאפ טדערעג ייז וצ טָאה רע .םעד וצ שטנעמ רעקיסַאּפ רעד ןעוועג זיא

 ענייז ןיא ךיוא רעבָא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ךעלכַאז ןוא רָאלק ,ךעלמיט

 קנַאב-שרדמה:-תיב רעד ןופ רענעמוקעג ַא רָאנ סָאװ ,טרָאװ ַא ןלַאפנײרַא דייר

 טשינ רע טָאה ,רַאטערקעס ַא יו ,רצוא-רעטרעוו ןייז ןיא טגָאמרַאפ סע טָאה

 ,רעטעברַא-טרָאּפסנַארט יד ןופ םינינע עלענָאיסעּפָארּפ יד טקידיילרעד זיולב

 ןיא טריפעגסױרַא ךיוא עטסקיליװרעפּפָא ןוא עטסקיטפערק יד לָאמ ליפ רָאנ

 עשיטסישַאפ ןוא עשיטימעסיטנַא יד ןלעטשנגעק ךיז ידכ ,עשרַאװ ןופ ןסַאג יד

 עשיטָאטש ,ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןיא טעוועשובעג ןבָאה עכלעוו ,סענַאגילוכ

 סַאג ןיא ןלַאפַאב םיא ןענייז לָאמ ןייא ,טעטיסרעווינוא םייב רעדָא רענטרעג
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 ןעוועג םקונ םיא ןיא ךיז ןבָאה ייז .ןכָאטשעצ ןוא רעגעלש עשיטסינומָאק

 -מעצעד ןט18 םעד  .רעלטרַאּפסנַארט יד ייב לַאפכרוד ןשיטסינומָאק םעד רַאפ

 -טָאטש רעװעשרַאװ םוצ טַאדידנַאק סלַא ןרָאװעג טלייוועג רע זיא 1928 רעב

 .ןָאיַאר ןשיטָאטש ַא ןופ טַאר ןופ דילגטימ סלַא ןוא טַאר

 -עגפיונוצ ךימ טָאה לרוג רעד ןעוו ,ןעוועג ןענייז ןטנעמָאמ עשיגַארט ייווצ

 -עגּפָארַא זנוא גנוטייצ-סקלָאפ יד ןוא ײטרַאּפ יד ןבָאה 1926 ןיא :םיא טימ טריפ

 . ,םָארנָאּפ ַא ןכָארבעגסיױא טלָאמעד זיא'ס ואוו ,קצעיווָאזאמ-קסנימ ןיא טקיש

 ַא ןריזיִיַאגרַא םייב ןייז קיפליהַאב ןוא ןָאט ךיז טזָאל סע סָאװ ןעז וצ ידכ

 רעטמַאַאב רערוכיש ַא ןטלַאהרַאפ זנוא טָאה לסעג קיטייז ַא ןיא .ץושטסבלעז

 -עג ןענייז ,עדמערפ ,רימ זַא ,טהנעטעג טָאה רע .עינוװָארטקעלע רעד ןופ

 ןיא טעװעשובעג ןבָאה תועשר ןוא עירעטסיה .,ןדיי יד ןציירפיוא ןעמוק

 רעד .טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק ןבָאה דייר עקידלכש םוש ןייק .לטעטש

 עקיטייז ךרוד זנוא ןבָאה ןקַאילָאּפ עליוויצ עטנפָאװַאב יירד זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 זנוא טָאה'מ ואוו ,יײצילָאּפ ןיא טריפעג ,תושפנ-תונכס טימ לופ ,ןגעוו עטסוּפ

 .טזָאלעגסױרַא ךיילג

 רעד ןופ קע םייב ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 םיגורה טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה זנוא םורַא ואוו ,ץעלדעש טָאטש רעקידנענערב

 רעטייוצ רעד ןופ ביוהנֶא םייב סע זיא ןעװעג .ןעגנורידרַאבמָאב יד ןופ

 םיא טָאה ךוש ַא לייוו ,סעװרָאב ןעגנַאגעג זיא *קַאסָאב , ףסוי ,המחלמ-טלעוו

 "עג בָאה'כ .גָאטיײװ טפַאשרַאפ םיא טָאה ןַאּפש רעדעי .ןבירעגּפָא סופ ַא

 רע רעבָא ,טעומש ַא ןיא םיא ןעיצנײרַא ,ןדייל םיא וצ לָאמ רָאּפ ַא טוואורּפ

 -ּמָארַא זיולב ןבָאה םינּפ ןופ .טרעפטנעעג טשינ ןוא ןגיוושעג ןסיברַאפ טָאה

 ןעזעג טשינ ןיוש םיא ךיא בָאה רעמ ...שינרעטיב ןוא רעצ טקוקעג

 ןייז טניואוועג טָאה'ס ואוו ,קסניּפ ןייק טריפרעד םיא טָאה געוװ ןייז

 ,ץעינינול ןוא קסניּפ ןיא םישדח עכעלטע ןעגנערברַאפ ןכָאנ .רעטכַאט עטסטלע

 ןייז טזָאלעגרעביא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קירוצ טזָאלעג ךיז רע טָאה

 רעד ךרוד טריּפוקָא ןעוועג זיא סָאװ ,קסירב ןיא .רעטכעט יירד ןוא יורפ

 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עיסימָאק עשטייד ַא ןסעזעג זיא ,טכַאמ רעשיטעווָאס

 ,םיהַא ןרָאפוצקירוצ לַאגעל ןשינעביולרעד

 ןבָאה סָאװ ןדיי רעטנזיוט יד ןשיווצ .,1940 גנילירפ סָאד זיא ןעוועג

 רעבָא םיא זיא'ס .ץישּפיל ףסוי ןעוועג ךיוא זיא ,ןרָאפוצמײהַא ןבירשרַאּפ ךיז

 ןײגקעװַא ןכָאנ .רעדניק ןוא בייוו וצ ךיז ןרעקוצקירוצ טרעשאב ןעוועג טשינ

 רעטנזיוט ךס ַא ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג ןענייז'ס ואוו ,עיסימָאק רעד ןופ

 ןוא רבח ַא טימ ןעמַאזצ רעוט-רעטעברַא רעװעשרַאװ רעד זיא ,ןשטנעמ

 יז רעטניה יו טקרעמַאב טשינ ןבָאה ייז .הריד ַא ןיא קעװַא סעטרבח ייווצ

 ךיוא ייווצ יד ןענייז דלַאב .סור ַא ןוא דיי ַא -- ןָאזרעּפ ייווצ ךָאנ ןעייג

 -ָאק רערַאטינַאס ַא ןופ ןענייז ייז זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא הריד רעד ןיא ןיײרַא

 יד ןופ םענייא ןיא טנעקרעד טָאה ףסוי .סױרַא ןוא ןבעגעג קוק ַא ,עיסימ

 ןײארַאפ-לַאטעמ ןופ דילגטימ ַא -- עשרַאװ ןופ טסינומָאק ַא רעכוזַאב ייווצ

 ןענייז טייל ייווצ יד זַא ,םירבח יד וצ טגָאזעג ןוא -- רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 רַאפ זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .םינינע ערַאטינַאס בילוצ ןעמוקעג טשינ
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 ח"ח ריפ עלַא טָאה .ד.וו.ק.נ ןופ טנעגַא ןַא ןוא ָאטיױא ןַא ןרָאפעגוצ זיוה םעד

 .ןעמונרַאפ

 'וצ ןסעזעג טסידנוב רעשזדָאל ַא זיא 1941 רַאונַאי זיב 1940 ינוי ןופ

 זיא ןעוועג .הסיפת רעקסירב רעד ןופ רעמַאק ןייא ןיא ןפסוי טימ ןעמַאז

 עכעלטע ריא ןיא ןענייז ןסעזעג ,ןשטנעמ עכעלטע רַאפ רעמַאק עניילק ַא סָאד

 עטסערג יד ןיא וליפַא ,טביולרעד ןעוועג טשינ זיא םעד ץוחַא .קילטנעצ

 ,םונהיג ַא ןיא יו טליפעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .רעטצנעפ ַא ןענעפע וצ ,ןציה

 סָאװ ,בייל ןפיוא דמעה עקיצנייא סָאד ץוחַא ,טַאהעג טשינ ףסוי טָאה שעוו ןייק

 טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןשַאװ ןוא ןעמענּפָארַא רדסכ טזומעג טָאה רע

 ,גנומיטש ערעטנומ ַא ןטלַאהנייא ןוא ןייר ןטלַאה וצ ךיז ןזיוװַאב רע

 יד .ןעגנושרָאפסױא ףיא טּפעלשעג םיא ןעמ טָאה ךעלרעהפיואמוא

 .חסונ ןשיטעװָאס ןטנַאקַאב ןטיול עשיטסַאטנַאפ ןעוועג ןענייז ןעגנוקידלושַאב

 טָאה'מ .קסנימ ןופ קינ.ד.וו.ק.נ רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא גנושרָאפסיױא רעד ייב

 ןרעדנַא ןשיוצ .דנַאלסור ןיא ןטסידנוב ענעזעוועג ןגעו טגערפעג ךיוא םיא

 עקידנטסַאלַאב ַא ןביירשרעטנוא לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןעמ טָאה

 וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו .ןרעטלַא רָאטקיװ ןגעק גנורעלקרעד

 ןוא ןגָאלשעצ קידארומ ,טנעה יד ףיוא ןטייק ןָאטעגנָא םיא ןעמ טָאה ,ןָאט

 ,טיוט טימ טָארדעג

 טָאה עיצקעפסניא ןַא תעב .קיטומ ןוא ץלָאטש ןטלַאהעג ךיז טָאה ףסוי

 ןייז ,טציז רע סָאװרַאפ טגערפעג םיא רעטמַאַאב רעשיטעווָאס רעכיוה ַא

 רעד .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא וצ ןרעהעג רַאפ -- :ןעוועג זיא רעפטנע

 ןיא .טרעפטנעעג טשינרָאג רעבָא ,טקוקעג םיא ףיוא גנַאל טָאה רעטמַאַאב

 טריזירָארעט טָאה סָאװ ,ןַאגילוכ ַא טצעזעגקעװַא ןעמ טָאה רעמַאק רעד

 ןבעג טנָאקעג טשינ הצע ןייק םיא טימ ךיז טָאה'מ ,ןטנַאטסערַא ערעדנַא יד

 וצ ןעגנואווצעג ןוא טמיוצעג םיא טָאה טירטסױרַא רענעסָאלשטנַא ןַא ספסוי

 ,קיאור ךיז ןטלַאה

 רעקיזָאד רעד ןופ ןעמונעגסױרַא ןפסוי ןעמ טָאה 1941 רַאונַאי ןיא

 ,רוּפש רעדעי םיא ןופ ןדנואוושרַאפ זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא רעמַאק

 טָאה ,רעטעדניברַאפ סרעלטיה טלָאמעד ,ןילַאטס ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 טזָאלעג ךיוא רשפא ןוא ןעגנַאפעג ןטלַאהעג רעוט-רעטעברַא ןשידיי םעד

 ןיא קיטעט ןעוװעג עשָאז ןוא עילָאּפ רעטכעט ספסוי ןענייז ,ןעגנערבמוא

 תריסמ טימ ןוא עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד

 ייֵז ,סיצַאנ יד ןופ גנוקירדרעטנוא רעכעלקערש רעד ןגעק טפמעקעג שפנ

 -ייצ עשידנוב עלַאגעלמוא יד ןטײרּפשרַאפ םייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז

 ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןריפכרוד םייב ןוא ןטעברַא-ריּפשסיױא ןיא ,ןעגנוט

 ןבָאה ,ןטייקיאעפ עשיטַאמַארד טימ סנירעצנעט עטבַאגַאב עדייב .רעדניק רַאפ

 .טליּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ,עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא עשָאז ןוא עילָאּפ

 ןשיטַאמַארד ןטימ טריפעגנָא טָאה עילָאּפ עטריטנַאלַאט רעייז . יד

 וצ ןזיװַאב טָאה סָאװ ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןופ זיירק

 יד ןעזעג רעדניק טנזיוט 12 ןבָאה 1941 ןיא זיולב .ןעגנולעטשרָאפ 80 ןבעג

 ליפ ױזַא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ןּוא טיירגעגוצ טָאה עילָאּפ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ
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 1941 יַאמ ןט1 םעד .רעדניק עשידיי עטעּפשמרַאפ טיוט םוצ יד דיירפ

 יד -- רעדניק טנזיוט ייווצ רַאפ גנולעטשרָאפ עטצעל יד ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןענייז רעדניק ןוא יורפ ספסוי ,ןליּפש וצ ןטָאברַאפ רעטייוו ןבָאה סיצַאנ

 .טנעה עשיצַאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 עשרַאװ) יקסדורגָאװַאנ לאונמע ,קנורט .' .י ןופ עיצַאמרַאפניא :; .ב

 ןינאק) ןַארּפַאש-יקסוװָאקטיוװ האל ,(קרָאי-וינ -- עשרַאוו) סַאראבמַא לרעב ,(קרָאו

 .(קרָאי-וונ שודָאל --- ןינאק) יקסניּפמעק ללה ןוא (קרָאי-וינ --- שודָאל ---

 .(1986 רַאונַאי ,עשרַאוװ ,לבוי רצזנוא) רָאי 20 רַאפ ןופ תונורכז לסיב ַא : קַאסָאב ו

 .ןטרָאד :קַאסָאב ףסוי ;עשרַאװ ,1080 ונוו 4 ,גנוטייצ-סקלָאפ .ץיינ = : ם--ש

 טרעה .ש י ,1948 קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא

 -ןֹונ

 רעלעה-עדיורב ענַא .רד

 -טשינ ַא ךיז רַאפ ךיא עז ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ךיז קידנקוקנייא

 עסיורג ,טנורש ןכיילג ַא טימ טלייטעצ ,רָאה עקיכעּפ עצרַאװש ,רוגיפ עכיוה

 לָאמ לפיוו .סעיוו עגנַאל ןופ ןטָאש ןרעטנוא ןגיוא עלעקנוט ,עקיצנַאלג
 ןבָאה ןגיוא יד טָא יו ןעזעגוצ ךיא בָאה

 טרירטנעצנָאק -- טגנערטשעגנָא ךיז

 ,םינּפ שרעדניק ַא ןיא טקוקעגנייא ךיז

 טָאה ייז ןיא . . . רעביפ ןופ טלטיורעצ

 זיולב טשינ טבעלעג ןטונימ יד טָא ןיא

 -תונשקע ךיוא רָאנ ,ורמוא עכעלנייּפ

 זיא סָאװ ,ןליוו ןופ גנוגנערטשנָא עקיד

 סָאד ןטלַאהניײא רַאפ ןפמעק וצ טיירג

 לרעּפרעק םעניילק םניא ןבעל עכַאוש

 יו ,ןעמעלַא ןוא ץלַא סיעכהל וצ ףיוא

 -לעוו ,סרעטומ זיולב ןפמעק ןענָאק סע

 סָאד קעװַא טשינ לָאמנייק ןגייל עכ

 ,רעוועג

 ריא טלייװעגסיוא טָאה רעלעה ענַא

 -כָאט ַא ,טנגוי רעד ןיא ךָאנ ףורַאב

 רעװעשרַאװ ןכעלגעמרַאפ ַא ןופ רעט

 יז זיא ,(עדיורב) רחוס-רוטקַאפונַאמ

 -קעװַא עיזַאנמיג יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ןרעיוהעגמוא ןַא טימ טָאה ןוא ,ןיצידעמ ןרידוטש דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעג

 ךיריצ ןיא טנרעלעג ךיז) טעברַא-טעטיסרעווינוא רעד טעמדיוועג ךיז סיילפ

 ייב זיא ,טפַאשנסיװ וצ סערעטניא ןטפיטרַאפ ןטימ לעלַארַאּפ ,(ןילרעב ןוא

 רָאטקָאד רעקיטכיד ַא זַא ,ןייזטסואווַאב רעד ןסקַאװעג טייצ רענעי ןיא ריא
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 זיא ןיטנעדוטס עגניי יד .רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג ןייק ןייז-טשינ טשינ ןָאק

 -סיד ןוא ןטַארעפער ןופ ןירעכוזַאב עקירעפייא ןַא ,ןיטסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-עיסוק

 ,הביבס ַא ןיא ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא

 -טנַא ךיז ןשינעלקַאװ ןָא יז טָאה ,דמערפ ןעוועג זיא עיצַאלימיסַא יד ואוו

 יז טרעוו 1914 ןיא .גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןייטשוצוצ ןסָאלש

 ןעוועג זיא ןירעניצידעמ עגניי יד .גנולמַאזרַאפ רעמייהעג ַא ףיוא טריטסערַא

 טגעלפ יז ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב סרעדנוזַאב ,דנוב ןיא וװויטקַא

 -מַאזרַאפ עסיורג ףיוא סעדער ןוא ןטַארעפער טימ ןטערטסױרַא עשרַאװ ןיא

 רזעילא רעינישזניא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזצ .רעטעברַא עשידיי ןופ ןעגנול

 -עג טלָאמעד יז טָאה ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ ךָאנ רעוט רעשידנוב ַא ,רעלעה

 זיא רעטעּפש .טעברַא-רוטלוק רעשידנוב רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ

 עשיאיײטרַאּפ ןיא ןסָאלשעגנייא ןעוועג טשינ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג סענַא

 -טניירפ עכעלנעזרעּפ יד ןוא דנוב ןטימ דנובנעמַאזוצ ריא יז טָאה ךָאד ,ןעמַאר

 ןבעל ריא ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגניײא רעוט ענייז ןופ ליפ טימ טפַאש

 ענַא טָאה עשרַאװ ןיא טייקיטעט ריא ןופ ןרָאי שטשרע יד ןיא ןיוש

 -רעסיוא ןַא ןופ רָאטקָאד ַא יו זיולב טשינ טײקרעלוּפָאּפ ןברָאװרעד רעלעה

 ַא יװ ךיוא רָאנ ,ץרַאה ךעלרעטומ םערַאװ ןוא עיציאוטניא רעכעלנייוועג

 טייקיטעט ריא ןופ ענערַא שטסטבילַאב יד .ןירָאטַאזינַאגרָא עלופטנַאלַאט

 ,ןלָאטיּפש -- ןיצידעמ רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטלַאטשנַא יד ןעוועג ןענייז

 זיא סָאד יצ .סעירָאטַאנַאס-רעדניק ,ןלעטש-סגנוטַארַאב ,רעזייה-ךעלהפוע

 עטמידַאב יד יצ ,ךלימ ןּפָארט עיצוטיטסניא-רעדניק ערעלוּפָאּפ יד ןעוועג

 ןַא רעדָא ןישעזדעימ ןיא םעדעמ ,לוו ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס רעדניק

 ןוא טַאר טימ טנידעג יז טָאה םוטעמוא -- טלַאטשנַא רעכעלנע רערעדנַא

 ,טַאט

 -רעדניק ןשידיי ןטנַאקַאב ןופ שארב ןענַאטשעג יז זיא ןרָאי עטצעל יד

 -ןקָא רעשטייד רעד ןופ געט יד ןיא זיא סָאװ ןטסָאּפ ַא ,עשרַאװ ןיא לָאטיּפש

 טעברַאעג ןטרָאד טָאה יז ,ןטסָאּפףמַאק רעכעלרעפעג ַא ןרָאװעג עיצַאּפ

 -.טשינ םעד רעדניק עדמערפ ןגעוו גרָאז ןיא קידנעקנירטרעד ,טפַאהרעביפ

 -יּפש ןיא .עלענוז םעניילק םענעריולרַאפ םעד ןגעוװ קיטייוו ןקידנברַאטשּפָא

 עלַא ןופ זיולב טשינ רעדניק ןעגנערבפיונוצ ןעמ טגעלפ עקסילש ףיֹוא לָאט

 ,עיגרענע יד .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא עלַא ןופ ךיוא רָאנ ,עשרַאו ןקע

 ןצנַאג םעד ןקעטשנָא ןגעלפ רָאטקָאד:טּפיױה םנופ ןערב ןוא שפנ-תריסמ

 ןשסַאג עמערָא יד ןופ סרעטומ עטגרָאזַאב יד ןוא ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ לַאנָאסרעּפ

 טקוקעג גנונעפָאה טימ ןבָאה טעטש ערעדנַא ןופ ןוא טָאטש-טּפיוה ועד ןופ

 ןרַאפ ףמַאק רעד טרעקַאלפעג טָאה טכַאנ ןוא גָאט ואוו ,זיוה ןסייוו ןסיורג ןפיוא

 ,רעדניק ערעייז ןופ ןבעל

 ,רד ןופ ןבעל םניא ןעמונרַאפ לָאטיּפש רעד טָאה טייצ-סנדירפ ןיא ךיוא

 ןופ גנורעגַאלַאב רעד ןופ געט יד ןיא .טֹרָא עלַארטנעצ סָאד רעלעה-עדיורב
 לַאנָאסרעּפ ריא טימ יז טָאה טכענ ךרוד .םייה ריא ןרָאװעג סָאד זיא עשרַאוװ

 "רַא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוו ןוא ,רעדניק יד ןופ ךעלטעב יד ייב טכַאוװעג
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 ןעמַאזוצ יז טָאה ,תופרש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה גנורידרַאבמָאב רעשירעליט

 ַא ןיא ןינב ןקידנענערב ןייא ןופ רעדניק יד ןגָארטעג סרעטסעוװש יד טימ
 ריא ןעגנולקעג טָאה לגיצ עקידנלַאפ ןופ לַאנקעג ןוא שיור ןיא ,ןטייווצ

 קידנרעטנומרעד טקריװעג ןבָאה טייקרעכיז ןוא טומ ריא ןוא שמיטש עטסעפ
 .עטרעטישרעד ןטסרעמ םוצ יד ףיוא וליִפַא

 ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ טימ ףמַאק סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט רעד
 טימ ףמַאק יו רערעווש רַאֿפ-ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,שטנעמ ףוצרּפ םעד
 רעד זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש .עיכיטס
 ןיא ןטערטעגניײרַא ,טמַא ןשיניצידעמ ןופ שארב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טסידַאס
 טָאה רעלעה ענַא .רעדניק רעטרעדנוה ןופ רעטומ רעד טימ ףמַאק-ייווצ ַא
 רוטַארעּפמעט רעכיוה ַא טימ ןטנעיצַאּפ ןעוװ :ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז
 ןטיקנַארק עקידנקעטשנָא רַאפ ןקַארַאב ןיא ןריפסיורַא ןעמונעג ןעמ טָאה
 ןתמא-טשינ ןוא ןתמא עלַא ךרוד ןעװעטַארוצּפָא ייז טימַאב ךיז יז טָאה
 ןיא עקנַארק -רעווש יד קידנטלַאהַאב ןוא ןטכירַאב עטשלעפעג קידנריטקיד

 וצ ןיילַא ןסָאלשַאב יז טָאה לָאמ ןייא .סעיזיווער עקידמיצולּפ ןופ טייצ רעד

 -רַאפ רעשיניצידעמ-טּפוה רעד ןיא -- סעיטסעב יד ןופ ערָאנ רעד ןיא ןייג
 ,עטמַאַאב יד ןופ טײקמַאזיורג ןוא ריקליוו םעד ןגָאלקרַאפ וצ ידכב ,גנוטלַאװ

 ,ןעיירעלדיז עבָארג טימ טגָאיעגסױרַא יז טָאה ּפַארטַאס רעטעוועדליװעצ ַא
 ןכרוד טרעדײלשעגסױרַא יז עקירב ַא טימ ןבָאה רענלעז-לואַארַאק יד ןוא
 טרעקעגקירוצ ךיז יז טָאה ,ןּפיל עטסערּפרַאפ טימ ,דיירק יװ סייוו ,ריט
 רעבָא ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב ןסָאלשרַאפ ךיז עקידנגייווש ַא ןוא ,לָאטיּפש ןיא

 טימ ןטרָאד ןופ סױרַא יז זיא עקנַארק יד ןופ קוקכרוד ןופ טייצ רעד וצ
 ,ןטכילפ עכעלנייוועג ריא ןליפסיוא וצ ןטָארטעגוצ זיא ןוא טָארט ןטסעפ ַא

 רעכלעוו ,דלעפשריה קיוודול רָאסעּפָארּפ רעטרעלעג רעטמירַאב רעד

 ךוב ןייז ןיא רעטעּפש טָאה ,ָאטעג ןיא טעברַאעגנעמַאזוצ ריא טימ טָאה
 רעד רַאפ טָאה רעלעה ,רדק : ױזַא טריזירעטקַארַאכ יז ןבעל ַא ןופ עטכישעג יד
 -עגסיוא ןַא ןעועג זיא יז .לָאטיּפש-רעדניק םעד טריזינַאגרָאער המחלמ
 ןופ .עיגרענע ןופ גנורעּפרעקרַאפ ַא ןוא ןירָאטקָאד עקידנטכַארט ,עטנכייצ

 -רעניא ןַא טליפעגסױרַא ךיז טָאה ןדייר ןופ ןפוא ןוא םיטש:-טלַא רעפיט ריא

 .?עיצָאמע עכעל

 ךָאנ .טפמעקעג ןוא טשרָאפעג ,טעברַאעג טָאה ענַא עכעלדימרעדמוא יד
 טעברַא ןַא סריא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 רעד ןיא -- רעדניק ייב רעגנוה ןופ דליב עשינילק סָאד -- 1942 רָאי ןופ
 ןבעגעגסױרַא 1946 ןיא טָאה טנויָאשזד רעד סָאװ ,ןטייקנַארק-רעגנוה גנולמַאז

 ,עשרַאװ ןיא
 רעד .ןסקַאװעג גָאט ןדעי טימ זיא רעדניק יד ןשיװצ תונברק לָאצ יד

 .רעזָאלסגנונּפָאה ץלַא ןרָאװעג זיא טכַאמ רעלַאטורב רעד טימ ףמַאק

 ידש :ןבירשעג ריא ןגעו רעטעּפש טָאה ןירעטעברַאטימ ַא סריא
 טָאה'ס סָאװ ,דניק ןדעי טימ ןברָאטשענּפָא זיא לָאטיּפש ןופ ןירָאטקָאד-טּפיױה
 : .?טיוט ןופ ןסײרוצסױרַא ןבעגעגנייא טשינ ךיז

 -- טייז "רעשירַא; רעד ףיוא ןעמענרעבירַא טלָאװעג יז ןבָאה טניירפ

142 



 -עגרעביא יד ןשיװצ טעברַא ךָאנ בָאה'כ .טגָאזעגּפָא םעד ןופ ךיז טָאה יז
 ,טרעפטנעעג יז טָאה ,ָאטעג ןיא ןדיי ךעלטשער ענעבילב

 רימ סָאװ סָאד רעבָא .געט עטצעל עריא ןגעװו קינייװ ןסייוו רימ
 רעד ןיא ?ןירָאטקָאד דלעפא ַא ןעװעג זיא יז :ליפ רעיײז טגָאז ,ןסייוו
 טימ ןעמַאזוצ ,1943 גנילירפ ןיא ,עשרַאװ ןיא טכַאלש-ָאטעג רעשטייד-שידיי
 תוברוח יד רעטנוא ,ןטסָאּפ ריא ףיוא ןעמוקעגמוא יז זיא רעפמעקדָאטעג יד
 זיא רעלעה-עדיורב ענַא .רד .סַאג עשנעג ףיוא לָאטיּפש ןשידיי ןטצעל ןופ
 ןיא יז רעכלעוװו ןיא ,עשרַאװ רעשידיי רענעי טימ ןעמַאזוצ ןברָאטשעג
 םעד ןופ טלַאּפש ןוא ןייטש ןדעי טנַאקעג טָאה יז ואוו ןוא ןסקַאװעגסיוא
 ,המשנ ריא ןבעגעגּפָא טָאה יז רעדניק סנעמעוו ןוא קורב

 ךילרעדווַאנבוד .ס

0 

 ןַאמדלָאג לואש

 ַא ןיא ןעמוקעגמוא -- קָאטסילַאיב ןיא 1894 רעבמעווָאנ 1 ןריובעג
 .המחלמ טלעוו רעטייוצ רעד תעשב הסיפת רעשיטעווָאס

 ,רעטנעגילעטניא ןַא -- רענָאיסימָאק ַא ןעװעג זיא בקעי רעטָאפ רעד 0
 ןבעגעג םדוק רע טָאה לגניי ןייז ,דיי רעכעלטלעוו

 ,רדח ןיא גנואיצרעד עלענָאיצידַארט עשידיי ַא

 -לטימ ַא ןיא ןבעגעגניירַא םיא רע טָאה רעטעּפש

 טכַא יד טקידנעעג לואש טָאה 1912 ןיא .לוש

 טשינ שטָאכ .עיזַאנמיג סוװָארדנַאסקעלַא ןופ ןסַאלק

 -ַאמעג ךיז טפָא ןוא שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ןייק

 ךיז ךָאד ןַאמדלָאג בקעי טָאה ,הסנרּפ טימ טרעט

 עקירעהעג ַא ןעמוקַאב לָאז לגניי ןייז זַא ,טימַאב

 ,גנודליב

 -ניא ךיז לואש טָאה ןָא ןרָאי עגניי יד ןופ

 -ללכ ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ טריסערעט

 זיא'ס .טייקיטעט רעשיטקַארּפ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ךיג זיא רע .םינינע
 ןעמוקעג ןענייז קָאטסילַאיב ןייק .המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיוא
 ךיז טָאה .המחלמ רעד ןופ ענעטילעג ערעדנַא ןעוועג ןענייז'ס ןוא םיטילּפ
 יד ןופ רענייא .תונברק-המחלמ יד ןפלעה וצ טעטימָאק-טנגוי ַא ןפַאשעג
 ןופ .םייה-רעדניק עשידיי ַא ןדנירג סָאד ןעוועג זיא טעטימָאק ןופ ןעוטפיוא
 -ינַאגרָא עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ ַא --- ןייארַאפ-טנגוי ַא ןרָאװעג זיא טעטימָאק
 ,קָאטסילַאיב ןיא לוש עכעלטלעוו-שידיי עטשרע יד טיובעג טָאה סָאװ ,עיצַאז
 רעריפנָא ןוא רערעל ַא ןעװעג זיא רע .טכַאמעגטימ ץלַא סָאד טָאה לואש
 ןעועג טלָאמעד רע זיא סעיטַאּפמיס עשיטילָאּפ ענייז טימ .לוש רעד ןופ
 טקורעגסױרַא ךיז רע טָאה ,רעוט ןוא רערעל רעגניי ַא יװ .,ס .ס יד וצ טנָאנ
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 רימ ,1918 -- 1915 ןרָאי יד ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 טמענ רע .ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ רעיוב ןוא רענָאיּפ ַא יו םיא ןעעז

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק-לוש רעשידיי רעד ףיוא לײטנָא
 | ,עשרַאװ ןיא 1919 רעבָאטקָא 4

 לייט ַא --- קָאטסילַאיב ןוא הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ

 ןופ טָאטש עקיזָאד יד זיא ןטייצ עשירַאצ עקידרעירפ יד ןופ ךָאנ ,ריא ןופ
 -ןלָאװער ריא ןיא .דנוב ןופ רטנעצ רעקיטכיוו ַא ןעוועג ןקירבַאפ-ליטסקעט

 :רעטעלב עכעלרעה ןבירשעגניירַא ןעוועג ןיוש ןענייז עטכישעג רערענָאיצ
 ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ,רָאפנעמַאזוצ רעשידנוב ַא ,דנוב ןופ ,ק .צ ןופ טרָא-ץיז

 גנוקריוו ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַָאס רעדנעלסור רעד ןופ

 רָאי עקיטולב ןוא עשימרוטש סָאד ,רעוט עשידנוב ענעעזעגנָא ייר ַא ןופ
 -ימ ןשירַאצ ןופ םָארגָאּפ רעכעלרעדיוש רעד ,ןקיירטש עקידתונשקע ,5
 ןעמוקעג ןעניי'ס ,תמא .ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאמ ענעדיישרַאפ ןוא רעטיל

 -עגּפָא ןענייז סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ,עיצקַאער רערעוװש ןופ ןרָאי

 ,טלעטשעגּפָא טשינ לָאמניק ךיז טָאה טייקיטעט עשידנוב יד רעבָא ,ןסָאלפ

 יב ןוא .טמערַאװעג ןוא ןטכיולעג רדסכ טָאה טכיל עשיטסילַאיצָאס סָאד

 -ַאב יד ,טרעקַאלפעצ ךיז רעדיוו רעייפ סָאד טָאה טייקכעלגעמ רעטשרע רעד
 רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךַאלפרעביוא ןפיוא סױרַא קירוצ זיא גנוגעוו

 רעוט עקיטכיוו יד ןופ לָאצ ַא טָאה טכַאמ-רעטילימ יד םגה ןוא .עיצַאּפוקָא

 "רעד גנוגעווַאב יד רעבָא יז טָאה ,ןרעגַאל-ןעגנַאפעג עשטייד יד ןיא טקישרַאפ
 ךָאנ ךיז יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןוא .טנעקעג טשינ ןקיטש

 ,טקרַאטשרַאפ ןוא טגייווצעגרעדנַאנַאפ רעמ

 ןוא ןסָאלשטנַא ךיז ןַאמדלָאג לואש טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ביוהנָא

 םיא ןיא טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .דנוב םוצ ןענַאטשעגוצ זיא
 טלָאמעד ןופ זיא ןבעל ץנַאג ןייז .רעוט ןכעלדימרעדמוא ,ןעיירט ַא ןענופעג

 -ָאטסילַאיב רעד ןופ ןטיונ יד ןוא ףמַאק םעד ךעלסילשסיוא טעמדיוועג ןָא

 ,טפַאשרעטעברַא רעק

 "עס ,דנוב ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ןופ דילגטימ ַא רע טרעוװ ךיג רָאג
 רעד ןופ סנרּפ ,טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רַאטערק
 קיטעט רע ןיא קיטייצכיילג ,עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ ןַאמטַאר ןוא הליהק

 ןייארַאפ ןיא טרפב ןוא גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא
 טייקיטעט רעד ןיא ןוטעגניירַא רעטייוו זיא רע .רעטעברַא-ליטסקעט יד ןופ

 רעקָאטסילַאיב יד טערטרַאפ ןוא ןזעוו-לוש םענעסקַאװעגסױא םעד םורַא
 רעלַארטנעצ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 -רַאפ טכַאניב טעּפש זיב ירפ רעד ןופ .(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי
 ןיא שינעעשעג קיטכיוװ ןייק ןעוװעג טשינ .ןטעברַא עלַא יד טָא ןיא ןוט

 .לָאר-טּפױה ַא ןליּפש טשינ לָאז לואש זַא ,ןבעל-רעטעברַא רעקָאטסילַאיב

 -טלעוו עשידיי יד ןיא ןוא דנוב ןיא ןעוועג ןענייז רעטסעווש ייווצ ענייז ךיוא)

 רעד תעשב ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא עדלָאג --- יז ןופ ענייא .ןלוש עכעל

 -עלעד ַא ,עיצַארטסנָאמעד ַא ,קיירטש רעסיורג ַא ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ
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 -נָא יד ןשיוװצ לואש זיא םוטעמוא -- טכַאמ רעד וצ ןעגנורעדָאפ טימ עיצַאג
 ,רעריפ

 קידנעטש זיא דנוב ןופ ןעגנוטַארַאב-דנַאל ןוא ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא

 םענייא ףיוא .טרָאװ רעטכינ ןוא ךעלכַאז ןייז טגָאזעג ןוא ןעוועג ןַאמדלָאג

 "נעצ ןיא רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג טלייװעג רֶע זיא ןרָאפנעמַאזוצ יד ןופ

 ,י ןופ טיוט ןכָאנ ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט

 טרָא ענערָאװעג-קידיײיל סָאד לואש טמענרַאפ ,(יקסנישטשעל ףסוי) רענרומכ

 -"רךעייוצע) טייהרעדנימ רעד ןופ רעיטשרָאפ ַא יװ ,דנוב ןופ .ק .צ ןיא
 -- רעשיליוּפ ןוא רעשידיי -- טפַאשרעטעברַא רעד ןופ לייז ַא .(גנוטכיר

 טנעקעג טוג םיא ןבָאה רעטעברַא-ליטסקעט עשיליוּפ יד ךיוא .קָאטסילַאיב ןיא

 ,יורטוצ רעייז םיא טקנעשעג ןוא

 רעד ךָאנ העש רָאּפ ַא ןוא .טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס רעד ןעמוקעג זיא

 -נײרַא םעד ןביוהעגנָא סעיזיוויד עטרעצנַאּפעג סרעלטיה ןבָאה עיצַאקיפיטַאר

 טימ .קָאטסילַאיב וצ טרעטנעענרעד ךיז ייז ןבָאה לענש .,ןליוּפ ןייק שרַאמ

 ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא .ענליוו ןייק קעװַא לואש זיא םירבח עּפורג ַא

 טלײטעצ טרעוװ ןליוּפ .ןטרָאק ערעייז טקעדעגפיוא ןילַאטס ןוא רעלטיה

 ןדלעמ רעכליה':ָאידַאר יד .דנַאלסור-טעוװָאס ןוא דנַאלשטיײד"יצַאנ ןשיווצ

 -חרזמ םעד ןעמענראפ ןוא טרישרַאמניײרַא ןבָאה סעיזיוויד עשיטעווָאס יד זַא

 ןיגרעבירַא ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ וצ ןסילשַאב ח"ח עכעלטע .ןליוּפ ןופ לייט

 שירָאגעטַאק ךיז טגָאז רע ,ןייגוצטימ ןענַאמדלָאג וצ ןדייר ייז .עטיל ןייק

 יד וצ קָאטסילַאיב קעװַא ןביג סיצַאנ יד זַא ,טסואווַאב ןרָאװעג זיא'ס .ּפָא

 טקריווװעג טָאה'ס יצ .םייהַא ןייגוצקירוצ ןסָאלשַאב טָאה רע ,.סעקיװעשלָאב

 עמַאמ-עטַאט טימ ,רעדניק ייווצ ןוא יורפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ןליוו רעד

 ,עיזוליא ןַא רעדָא ;ןשטנעמ עשימייה ליפ ױזַא טימ ללכב ןוא רעטסעווש ןוא

 -- ןטלַאהסיוא ןענעק טרָאפ ןעמ טעװו הלשממ רעשיטעווָאס רעד ייב זַא

 ,קָאטסילַאיב ןייז ןיא קעװַא קירוצ רע זיא םירבח עטנָאנ עּפורג ַא טימ

 ,טָאטש-םייה רעד ןיא ,לקניוו סעדעי ןוא שטנעמ ןדעי טנעקעג טָאה רע ואוו

 .ןוטעג ןוא טגרָאזעג ליפ ױזַא טָאה רע רעכלעוו רַאפ

 .ןעמוקעגסיוא טשינ םיא זיא קָאטסילַאיב ןייז ןיא ןעיירפ וצ ךיז גנַאל

 -טָאטש ןשיטעווָאס םוצ ןרָאװעג ןפורעג דלַאב זיא דנוב ןופ טעטימָאק רעד

 .ךעלטניירפ טשרמולכ ןעמונעגפיוא ןרעו רעוט עשידנוב יד .טנַאדנעמָאק

 גנורעלקרעד ַא ןביירשרעטנוא .?טייקיניילק, ַא זיולב ייז ןופ טגנַאלרַאפ'מ

 ,טייקיטעט *רערענָאיצולָאװער-רטנָאק, ןוא *טַארַאפ, רעייז רַאפ הטרח ַא טימ

 ןשירָאטַאקָאװַארּפ םעד ןפרָאװעגּפָא גנוטכַארַאפ טימ ןבָאה רעוט עשידנוב יד

 טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד .עטעדניברַאפ עינ סרעלטיה ןופ גנַאלרַאפ

 ערעדנַא ןוא טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד ןריטסערַא טימ טרעפטנעעג

 2 םעד ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ןַאמדלָאג לואש .דנוב ןופ רעוט עטנַאקַאב

 | ,1929 רעבָאטקָא

 יד ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה ַא ןביוהעגנָא ןטסינומָאק יד ןבָאה טסערַא ןכָאנ

 -ָאמ יד טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עינַאּפמַאק ַא -- רעוט עשידנוב
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 -עגרָאפ ייז ןבָאה ןרעדנַא ןשיוװצ .רעצעה יד ןופ טייקנברָאדרַאפ עשילַאר

 ילױוּפ עכיוה יד ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ בוטש ןיא ןענַאמדלָאג ייב זַא ,ןפרָאװ -

 ,ערעדנַא ןוא ףעש-יײצילָאּפ רעד ,עדָאװעיָאװ רעד -- עטמַאַאב-הכולמ עש

 -סילַאיב יד ןטלָאװ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא .סעיגרָא ןעוװַארּפ ןוא ןרוכיש ןטרָאד
 "עד .טיײקטמעשרַאפמוא רענעגושמ רעד ןופ טכַאלעג רעניואוונייא רעקָאט

 ףיוא .ארומ בילוצ ןיוש -- ןכַאל טנעקעג טשינ ןעמ טָאה רעבָא טלָאמ
 "טריפעגכרודַאק רעבָאהטכַאמ עיינ יד ןבָאה ןקירבַאפ יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ

 -רַא יד .ןענַאמדלָאג רַאפ ףָארטש-טיוט טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאזער

 -חילש רעייז רַאפ ןענַאמדלָאג ןלייווסיוא קיליוויירפ ןגעלפ סָאװ ,רעטעב
 ,ןגיושעג ןּפיל ענעסיברַאפ ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ טציא ןבָאה ,רוביצ

 רעדָא טסעטָארּפ ןופ וואורּפ רעדעי טקעמש סע סָאװ טימ טוג קידנסיװ
 -יױרג ַא רעטנוא רעטעברַא ןופ לרוג רעד .טייקנדירפוצמוא זיולב וליפַא

 ןופ ףירגַאב םעד טדנעשעג ןוא טלּפירקרַאפ טָאה סָאװ ,רוטַאטקיד רעמַאז

 ,טכַאמ-רעטעברַא

 רעקָאטסילַאיב יד ןופ רעריפ רעקירָאיגנַאל רעד זיא 1940 יַאמ זיב

 ןייא ףיוא רע זיא ןפָאלשעג .הסיפת רעקיטרָא רעד ןיא ןסעזעג רעטעברַא
 -ָאכינַא לקצַאכ רעוט ןשידנוב ןעיירטעג ,ןטלַא םעד טימ ןעמַאזוצ רעגעלעג
 לקעּפ ַא םיא רַאפ ןבעגוצניײרַא ןזיוװַאב טייצ וצ טייצ ןופ טָאה יורפ יד .שטיוו

 -עמרוט רעד טָאה ,שעוו טימ ןעמוקעג 1940 יַאמ 12 םעד זיא יז ןעוו ,שעוו
 -ַאיב ןופ טריפעגקעװַא ןטריטסערַא םעד טָאה'מ זַא ,טגָאזעג ריא רעטכעוו
 .רוּפש רעדעי ןרָאװעג ןריולרַאפ םיא ןופ זיא ןָא טלָאמעד ןופ .קָאטסיל

 ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,םענייא ךרוד סורג ַא םיא ןופ טַאהעג טָאה יורפ ןייז

 ,הסיפת רעקָאטסילַאיב ןופ רעמַאק רעבלעז רעד ןיא ןסעזעג ןלואש טימ

 : םעד ןגעוו טלייצרעד יז סָאװ טָא

 טקוקעג טשינ ,רעטסומ סלַא ןעניד טנעקעג טָאה גנוטלַאה עטסיירד ןייז;

 טכענ יד ןיא .טקיניײּפעג שילַארָאמ ליפ רעייז םיא טָאה ןעמ סָאװ םעד ףיוא

 סָאװ ןביײרשַאב ייז רַאפ לָאז רע --- עיצקַארטַא ןַא ייז רַאפ ןעוועג רע זיא

 -סיוא ךעלקערש רעמַאק ןיא ןעמוקקירוצ טגעלפ רע .'דנוב' רעד סנױזַא זיא
 -רעביא רימ ןסייהעג טָאה רע .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז רעבָא ,טרעטַאמעג

 טעברַא רָאי ןעצ ףיוא טּפשמרַאפ זיא רע זַא ,ןדלָאמעג םיא טָאה ןעמ זַא ,ןבעג

 החּפשמ עטסטנָאנ ןייז רע טעוװ ,ןטעברַא טוג טעװ רע ביוא ןוא .,רעגַאל ןיא
 ןעמיטשַאב םוצ רימ רַאפ רעביא סע טזָאל רע רעבָא ,ךיז וצ ןעמענ ןענעק
 טָאה רע .ןייז רעסעב טעװ רעדניק יד טימ רימ רַאפ יו ,ױזַא ןוט לָאז ךיא
 ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןעיצרעד רעדניק יד לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג קרַאטש רעבָא

 ,"טסייג
 ןייז ןטַארַאפ טָאה רעלטיה יװ ,םעד רַאפ שדוח ַא ,1941 יַאמ 20 םעד

 יד טָאה ,דנַאלסור-טעוװָאס ןגעק המחלמ ַא ןביוהעגנָא ןוא ןילַאטס ףתוש-ביור
 ,ריביס ןייק טריפעגקעוַא יז ןוא החּפשמ סנַאמדלָאג ןעמונעגוצ .ד .וו ,ק .נ

 : םעד ןגעוו טלייצרעד ,יורפ סלואש ,רתסא

 עטעביז סָאד ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא סָאװ ,עלענוז רערעטלע רעד,
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 רעצרוק רעד ןיא .ןטלַאהַאב ךיז ןוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןפָאלטנַא זיא ,רָאי

 טשינ םיא ךיא בָאה ,ךיז ןקַאּפניא םוצ ןבעגעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ

 ןטימ ןישַאמ רעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךימ ןעמ טָאה ױזַא .ןעניפעג טנעקעג

 "ףלייב רעטסעװש סלואש טימ ןעמַאזוצ ,טנַאה רעד ףיוא עלענוז ןרעגניי

 רעטומ יד ןוא 1940 ןברָאטשעג זיא רעטָאפ סלואש .,(ךוב-רוכזי-רערעל)

 ןיא תולייח עשטייד יד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ געט רָאּפ ַא ,1941 רעמוז --

 עמַאמ-עטַאט ןענייז ןבעל רעייז ןופ ןכָאװ ןוא געט עטצעל יד .קָאטסילַאיב

 סלואש ,ןוז ןטבילַאב רעייז רַאפ גרָאז ןוא טפַאשקנעב ןיא ןעגנַאגעגסיױא

 רעד זיב ןרעטלע סעמַאמ רעד ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה לגניי רערעטלע

 -ניק עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ עיצַאדיוװקיל

 .קענַאדיַאמ ןופ ןרעמַאק"זַאג יד ןיא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה רעד

 .(קרָאי-וינ -- קַאטסילַאיב) יקסנושטַאבַאט ןימינב ןופ עיצַאמרָאפנוא :  .ב

 ץרעה שי ,1985 קרָאי-וינ ,ךוב-רובזי-רצרצל

 שטיווָאקרעב לאומש .רד

 ןיא 1927 רעבָאטקָא 5 ןברָאטשעג -- ץיװָאנסָאס ןיא 1894 ןריובעג
 | .עשרַאוו

 רערעיוהעגמוא ןייז רעבָא ,ןבעל רעווש ַא טריפעג ןָא ןרָאי עגניי יד ןופ
 טשינ םיא טָאה ןסיוו ןוא גנודליב ךָאנ גנַארד
 ,געוו םענעבילקעגסיוא ןופ ןײגּפָארַא טזָאלעג

 ןוא עיזַאנמיג:לַאער יד טקידנעעג טָאה רע

 -עמ ןרידוטש (ץייווש) ךיריצ ןייק קעװַא זיא
 ןיא ןירַא רע טערט 1912 םורַא .ןיציד
 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד בילוצ .דנוב
 םוידוטש ןייז ןסייררעביא טזומעג רע טָאה
 ,טָאטשמיײה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא
 ַא ןיא רערעל סלַא טעברַאעג טָאה רע ואוו
 .עיזַאנמיג רעשילוּפ-שידיי

 רעוויטקַא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא טלָאמעד
 סקַאמ רעדירב ענייז יו ,רעוט רעשידנוב
 ןופ טיירב ןוא גנעל יד רעביא .קירנעה ןוא

 עשטייד יד ןופ סעיצַאּפוקָא יד רעטנוא ןליױוּפ
 עכעלטפַאשלעזעג-שידיי סָאד ףיוא-טבעל ןעײמרַא עשירַאגנוא-ךיירטסע ןוא
 ןרעו סע ןוא דרערעטנוא ןופ סױרַא טייג גנוגעװַאב עשידנוב יד ךיוא .ןבעל
 ,ןקעטָאילביב ,ןוויטַארעּפָאָאק ,ןבולק ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ טיובעגפיוא
 -נוב ןטימ ןעמַאזצ .סעיצוטיטסניא-רעטעברַא ערעדנַא ןוא ןעמייה-רעדניק
 יד ןופ רעוט עשידנוב ערעדנַא ןוא ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי רענָאיּפ ןשיד
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 -ַאז ןיא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא ףיוא שטיווָאקרעב טיוב ןטייצ עשירַאצ
 -דנַאל עטשרע יד ןילבול ןיא רָאפ טמוק 1917 ףוס .ןָאיַאר רעיבמעלג

 -מעלגַאז רעד ךיוא .ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק
 -ָאקרעב ןוא ןָאזחסּפ -- ןטַאגעלעד ענייז ךרוד ןטערטרַאפ זיא ןָאיַאר רעיב
 .שטיוו

 -ַאװכ ערענָאיצולָאװער יד .הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןליױּפ טרעוו 1918 ףוס

 יד ןטימעגסיוא טינ ךיוא טָאה ,עּפָאריײא רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,עיל
 -רעטעברַא טעדנירגעג ןרעו ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא .דרע עשיליוּפ
 "עג ןטַאר-רעטעברַא יד ןענייז ךיירסולפנייא ןוא קרַאטש סרעדנוזַאב .ןטַאר
 זיא שטיווָאקרעב לאומש ,ןבורג-ןליוק ןופ רטנעצ ַא -- עיבמעלגַאז ןיא ןעוו
 -ַאז:טרָאװ רעד זיא רע ואוו ,טַאר-רעטעברַא רעציװָאנסָאס ןופ דילגטימ ַא
 .דנוב ןופ רעג

 וצ ךישממ ידכ ,טָאטשמיײה ןַייז לָאמ טייווצ ַא טזָאלרַאפ שטיוװָאקרעב
 רעד וצ ןדנובעגוצ ןוא טּפינקרַאפ המשנ רעד טימ .םוידוטש םעד ןייז
 רעקידרעטייו ןייז זַא ,רע טכַארט ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי
 .לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןעניד ןענעק וצ טליצעג ןייז ףרַאד םוידוטש

 ןייק קעװַא טרָאפ ןוא ןטפַאשנסיוװ עשימָאנָאקע ףיוא ןיצידעמ טשיוטרַאפ רע
 ןיא ןרעגנוה וצ שממ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,ןעלטימ עלעירעטַאמ ןָא .ןיוו
 רע טָאה רעבָא רַאפרעד .טָאטש-טּפױה רעשיכיירטסע רעטמירָארַאפ רעד
 -טסע עטפַאהרעטסומ יד טפַאשרַאפ םיא טָאה'ס סָאװ ,חור-תחנ ןטימ טבעלעג
 טעדניײרפַאב ןוא טנעקַאב ךיז טָאה רע .גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס עשיכייר
 -ָאמעד:לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט ייר ַא טימ
 ָאטֶא ןופ זיוה ןיא רעײגנײרַא רעטּפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארק
 ,גרעבנירג ןוא רעלדַא סקַאמ ןרָאסעּפָארּפ יד ייב רע טָאה טנרעלעג .,רעוַאב
 "יד רעד ןופ ךמס ןפיוא ןעמוקַאב 1924 ןיא רע טָאה לטיט-רָאטקָאד םעד
 ןיו טזָאלרַאפ טָאה רע .המחלמ-טלעוװו רעד ךָאנ סיזירק רעד :עיצַאטרעס
 גנוביוהרעד רעקיטסייג ןופ ךיוא רעבָא ,שינרעטַאמ ןוא רעגנוה ןופ ןרָאי ךָאנ
 ןיא ןביילב וצ ןגָאלשעגרָאפ טלָאמעד םיא טָאה'מ .ןעגנונעפָאה ענייש ןוא

 ,טעברַא-גנושרָאט עכעלטפַאשנסיװ ןוט וצ דנַאלשטייד ןיא רעדָא ךיירטסע
 ןלױּפ ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד וצ ןגיוצעג רעבָא םיא טָאה'ס

 זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקעג שטיווָאקרעב לאומש .רד זיא ןיוו ןופ
 רעד ןיא קיטעט ןוא שטיווערוג עיפָאס ןופ עיזַאנמיג ןיא רערעל ַא ןעוועג
 -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא
 רעקיטפנוקוצ ןייז טימ טנעקַאב ךיוא ךיז רע טָאה ענליוו ןיא .גנוגעוװַאב
 .ןירערעל ַא -- ַאדַא יורפ

 ,עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב רֶע .ןבילברַאפ טשינ גנַאל רע זיא ענליוו ןיא
 רעטעדליבעג ַא .רעוט עשידנוב עטסוויטקַא יד ןופ רענייא טרעוו רע ואוו
 ,טעברַא-רוטלוק רעד טייצ ךס ַא רע טעמדיוו ,רָאטקעל רעטוג ןוא טסיסקרַאמ
 -ערּפ ןיא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא גנַאל-ןרָאי זיא רע
 רעד סָאװ ,ןלוש-ןטנערעפער יד ןופ רעריפ ,עגיל-רוטלוק רעד ןופ םוידיז
 רע טָאה ,רָאטקעל ַא יו .,טריזינַאגרָא ןבָאה דנוב רעד ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
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 תוחילש ןיא .רערעהוצ ענייז ןייטשרַאפ וצ ןבעג טנעקעג םינינע עטסרעווש יד
 -ץניוָארּפ יד ןיא ןרָאפעג ךיוא רע זיא ,דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ
 -לַאװ ןוא עשיטילָאּפ ףיוא ןטערטסױרַא רעדָא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה וצ טעטש
 ןסרוק טריזינַאגרָא עשרַאװ ןיא טָאה עגיל-רוטלוק יד ןעוו .ןעגנולמַאזרַאפ
 .רעריפ רעד ןעוועג שטיווָאקרעב .ש .רד זיא ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןופ
 .רעוט עלענָאיסעּפָארּפ רַאפ ןסרוק יד ןופ רעריפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רע
 ערָאלק ,עקיאור יד טרעהעג ןרעג דימת ןבָאה םידימלת עכיײרלָאצ ענייז
 .ןעזסיוא םענייפ ןטימ טענורב ןקיסקיוולטימ ןופ רעטרעוו

 -טנפערַאפ ןוא ןעּפ רעד וצ ןעמונעג ךיוא ךיז רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 רעדָא עשימָאנָאקע ,עשיטסיסקרַאמ-שיטערָאעט -- ןטעברַא ענעדיישרַאפ טכעל
 ,רעקעוו-טנגוי ,גנוטייצ-סקלָאפ סעבַאגסיוא עשידנוב יד ןיא -- עשיטסיטַאטס
 -עג זיא שטיווָאקרעב ןכלעוו ןופ ,לַאנרושז רעשיטערָאעט ַא) טייצ רעזנוא

 ַא -- ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד ןיא רעדָא (רַאטערקעס-עיצקַאדער ןעוו
 ,סעסַאק-םידסח-תלימג עשידיי יד ןופ טפירשטייצ

 "עג עלַא טימ ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ןוטרַאפ טכַאנ ןוא גָאט
 -ָאס ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעמעלבָארּפ יד םורַא טרירטנעצנָאק ןעקנַאד
 ןשידנוב ןופ ןעמוקמייהַא ןכָאנ ךיילג טנװֶָא ןיא טעּפש רע זיא ,םזילַאיצ

 עטיור יד טימ ןבָאה ןסַאמ עסיורג ,ןברָאטשעג גנולצולּפ לַאקָאל-ײטרַאּפ

 רעװעשרַאװ יד רעביא טײלגַאב טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא דנוב ןופ רענעפ
 -ַאב ןוא ןעיירט םעד םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא ור רעקיבייא ןייז וצ ןסַאג
 ,רעוט-רעטעברַא ןשידיי ןטביל

 ףשיינ .(קרָאו-וינ -- ץיווָאנסָאס) גרעבנונ רושרַא ןופ עיצַאמרָאפנוא :  .ב

 ,1987 רעבָאטקָא 12 ,רעקצוו-טננוי .עשרַאוו ,10287 רעבָאטקָא 8 ,ננוטייצ-סקלָאפ

 .ה .ש יי .עשרַאװ

0 

 רעבמָאצ ןַאמּפיל .רד

 ןיא 1942 רעמוז טגנערבעגמוא -- ענטוק ןיא 1894 ךרעב ןריובעג
 ,עקנילבערט

 ,(קנורט) רענטוק עלעיש בר ןופ שמש םעד ,ןמאנ לשרעה ןופ לקינייא ןַא

 רוחב-הבישי ַא ןעוועג ,ןילכישז ןופ טמַאטשעג טָאה בקעי רעטָאפ סנַאמּפיל
 ןכָאנ .טעמירפ רעטכָאט סנמאנ לשרעה טימ טַאהעג הנותח ןוא ענטוק ןיא
 ןוא טמַא םעד השוריב ןעמונעגרעביא רעבמָאצ בקעי טָאה רעווש ןופ טיוט
 םוקמ-אלממ םעד ןֹוז םייב רעטעּפש ןֹוא עלעיש 'ר ייב רעירפ שמש ןעוועג
 ןופ רעשרעה רעד שיטקַאפ -- בר םייב שמש ַא לעיציפָא .סחנּפ להשמ 'ר

 טשינ טָאה ,ןדמל ַא ןוא דיסח רערעדנַאסקעלַא ןַא ,רעבמָאצ בקעי .,טָאטש
 ןופ --- קיגנעהּפָא םיא ןופ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדיי יד רעביא טגיניקעג זיולב

 עװטסלַאשטַאנ עשירַאצ יד ךיוא רָאנ ,ןייש-ןטיוט ןזיב עקירטעמ-טרובעג רעד
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 זַא ,חוכ ַאזַא סעּפע ךיז ןיא טַאהעג טָאה רע .טנכערעג םיא טימ ךיז טָאה

 םיא טימ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה סעקינווָאנישט עשיסור עכיוה יד וליּפַא

 שיט ןרעטניה ןסעזעג רעבמָאצ בקעי זיא וויזירּפ םייב .ןבעג הצע ןייק

 -ַאנ טָאה ,"ןידָאג עינ, טגָאזעג טָאה רע בוא ןוא עיווטסוסירּפ רעד ןיא

 בקעי ,ןבעגכָאנ טזומעג םיא ןוא תוקזחמ ןייק ןכַאמ טנעקעג טשינ עװטסלַאשט

 -רענָא טשינ טָאה סָאװ ,טסילַאודיװידניא רעקידארומ ַא ןעוועג זיא רעבמָאצ

 שגנָא ןליו םענעגייא ןייז טָאה רעבָא ,ךיז רעביא טכַאמ םֹוש ןייק טנעק

 ,תובוט ןָאטעג טָאטש רעצנַאג רעד טָאה רע שטָאכ ןוא .םענייא ןדעי ןפרָאװ

 זיא טעמירפ יורפ ןייז .םולשב טבעלעג טשינ םענייק טימ רעבָא רע טָאה

 . ,לוש-רעבייוו ןיא עקרעגָאז ַא --- ענעדיי עמורפ ַא רעייז ןעוועג

 ןַאמּפיל ,םיכרד סעמַאמ-עטַאט ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא ןַאמּפיל ןוז רעד

 גנואיצרעד ןוא גנודליב ןייז ןביוהעגנָא ,ןעוועג זיא רעגייטש רעד יו טָאה

 טָאה םיתבש יד ןיא .שרדמ:תיב ןיא רעבירַא רע זיא ןטרָאד ןופ .רדח ןיֹא

 -שרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב .ןענרעל ןוא םייה רעד ןיא ןציז טזומעג רע

 -עג ךיז .,רעגייטש ןטלַא ןטימ ןסירעגרעביא רע טָאה המחלמ-טלעוו רעט
 יוּפ ַא ןיא טנרעלעג ךיוא ךיז ןוא םידומיל עכעלטלעוו וצ הדמתה טימ ןעמונ

 -רַאפ עשידנוב ןכוזַאב ןביוהעגנָא רע טָאה טלָאמעד .לוש-סלדנַאה רעשיל

 -יפָא ןיהַא זיא ןוא ?נוב םוצ טנָאנ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טייצ ַא .ןעגנולמַאז

 ערעדנַא ןעוועג עיּפשמ ךיוא טָאה סָאד .1920 ןיא ןטערטעגנײרַא לעיצ

 רענעי ןיא .ליּפשיײיב םעד ןָאטוצכָאנ זיירק ןייז ןופ ןשטנעמ עטנעגילעטניא

 יד ןוא ענטוק ןיא לוש-ץרּפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ

 ,ןטסידנוב יד וצ רעבירַא טלָאמעד זיא גנוריפנָא

 .ערעדנַא ןוא ךיז ןענרעל ןופ גע םעד ןבילקעגסיוא טָאה רעבמָאצ

 תיב-םולש ןייז זיא םעד בילוצ .רעכיב יד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג רע:זיא דימת

 קירוצ רע טָאה רעטעּפש .טג ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ןוא ןרָאװעג טרעטשעצ

 יײז ,ךעלקילג טבעלעג ריא טימ ןוא יורפ רעבלעז רעד טימ טַאהעג הנותח

 .רעטכעט -- רעדניק 2 טַאהעג ןבָאה

 לוע םעד ןגָארט טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 טעטיסרעווינוא ןיא ןרידוטש וצ טייצ ןענופעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,הסנרּפ

 .טצעזַאב ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע יד ןיא ךיז טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןופ

 ,לטיט-רָאטקָאד םעד ןעמוקַאב ןוא טעטיסרעווינוא םעד טקידנעעג טָאה רע

 ןיא :רערעל סלַא טריציטקַארּפ רע טָאה ןלוש ןּפיט ענעדיײשרַאפ ןיא

 -הליהק ןיא טנרעלעג רע טָאה רעטעּפש ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןלוש-ָאשיצ

 .ןסרוק-טנווָא עשידנוב ףיוא ךיוא יו ,עיזַאנמיג רעשידיי-שיליוּפ ַא ןיא ,ןלוש

 עטכישעג עשידיי יד ןשרָאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רעבמָאצ טָאה קיטייצכיילג

 יד :סעבַאגסױא-ָאװיי ןיא ןטעברַא עקינייא טכעלטנפערַאפ ןוא ןליוּפ ןיא

 רעטייוצ רעד ןופ ןליוּפ ןיא ןדיי יד וצ טכַאמ רעשיסיירּפ רעד ןופ גנואיצַאב

 ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןופ דליב ַא ;(1795-1793) הקולח רעטירד רעד וצ זיב

 -הרבח רענטוק יד) טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ בױהנָא ןיא טָאטש רעשיליוּפ ַא ןיא

 ןריזינָאלָאק וצ וואורפ רעטששרמולכמ ַא ;ה"י ןט19 ןופ ביױהנָא ןיא אשיהק

 / .ח"י ןט19-18 ןופ גנַאגרעביא ןיא ןדיי
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 דעטעּפש זיא ,רעוט רעשיטסיקלָאפ ַא רעירפ ,לדנוז רעדורב ןייז ךיוא

 טַאר-טָאטש רענטוק ןיא ןַאמטַאר רעשידנוב ןעוועג ןוא דנוב םוצ רעבירַא

 ןקָארשרעדמוא לדנוז טגעלפ טַאר-טָאטש ןיא .הלהק רעד ןיא סנרּפ ןוא

 ןעגנַאגעגוצ זיא רע רעדייא .רענעמטַאר עשיטימעסיטנַא-שיקעדנע יד ןריקַאטַא

 יד ןזייואוצפיוא טַאהעג ביל רע טָאה ,עיצַאטנעמוגרַא רעד ןופ ךות םוצ

 ...שיליוּפ רעייז ןיא ןזיירג טכַאמעג ןבָאה ייז זַא ,רענדער עשיקעדנע עקידרעירפ

 ,ןטַאט ןופ ןכירטש ךס ַא ןעזעג ןעלדנוז ןיא ןבָאה ןדיי רענטוק

 ןיא טניואוועג רעבמָאצ ןַאמּפיל ר"ד טָאה עילימַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 רעד ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא רע ואוו ,עטָאכָא טָאטשרָאפ רעװעשרַאו רעד

 ןיא קיטעט ןעוועג ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןופ רעציזרָאפ

 ,סעינָאלָאק-רעמוז עריא טימ טריפעגנָא ןוא עגיל-רוטלוק רעװעשרַאװ רעד

 רעבָא ,ןָאנבױא ןפיוא ןקורוצסיורַא ךיז טבערטשעג טשינ לָאמנייק טָאה רע

 ,רעקנַאלש ןוא רעכיוה ַא .טעברַא עשידנוב יד תומילשב ןָאטעג קידנעטש

 -ָאכָא ןופ טנגוי עשירַאטעלָארּפ עשידיי יד טָאה ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ

 .רערעל ןוא רבח ַא יו טַאחעג ביל םיא עט

 ןעועג רעבנָאצ זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 עמייהעג יד ןיא טענרַאעג טָאה רע .דנוב ןשידרערעטנוא ןיא וויטקַא רעייז

 יו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה רערעלדָאשיצ יד סָאװ ,ןלוש

 ,ףליה-טסבלעז רעשידיי רעד ןיא ךיוא

 -ניר לאונמע ר"ד טליצרעד רעבמָאצ ןַאמּפיל ןופ םוקמוא ןגעוו

 טפַאשנסיוװ-עטכישעג עשידיי עגניי יד ןבעגעג ךיוא טָאה ןברק ַא; : םולבלעג

 טָאה רעבמָאצ ר"ד .רעבמַאצ ןַאמּפיל ר"ד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןליוּפ ןופ

 יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ-ויכרַא ףיוא טיובעג ,טעברַא ערעסערג ַא ןבירשעגנָא

 ןופ ןעלטיּפַאק עקינייא .טפַאשרעה רעשיסיירּפ רעד רעטנוא ןדיי עשיליוּפ

 יד ןיא ןוא 'רעקירָאטסיה ןגניי םעד ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה טעברַא ןייז

 יד ןיא רערעל ַא גנַאל ןֹרָאי ןעוועג זיא רעבמָאצ ר"ד .,ָאוװיי ןופ ןבַאגסיוא

 ןיא קיטעט רעייז ןעועג רע זיא םעד רעסיוא .עשרַאװ ןיא ןלוש-ָאשיצ

 יד ןופ רענייא סלַא 'עגיל-רוטלוק' טפַאשלעזעג גנודליב ןוא -רוטלוק רעד

 המחלמ רעד תעשב .עיצוטיטסניא רעשירַאטעלָארּפ רעקיזָאד רעד ןופ רעיוב

 ףיוא רעדניק"ןסַאג רַאפ טַאנרעטניא-'סָאטנעצ' םעד טיובעגסיוא רע טָאה

 -עג טּפַאכעג רעטכָאט ןייז זיא גנולדיזרעביא רעד תעשב .סַאג ףָאהנעמַאז

 טלעג ןגעוו 'סָאטנעצ' ןיא ןפָאלעג רע זיא :;ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןרָאװ

 ןטנַאיצילַאּפ עשידיי ןופ טנעה עשיחצור יד ןופ רעטכָאט יד ןפיוקסיוא ףיוא

 זיא רע ןענַאװ ןופ ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא געוו ןפיוא

 | ."עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעוװַא

 ןוא (לָאערטנָאמ -- ענטוק) ןַאטַאש .מ ,קנורט .י .ו ןופ עיצַאמרָאפנוא : .ב

 רװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ : םולבלעגניר לאונמע .(קרָאי-וינ -- ענטוק) רעיוג השמ

 -סָאנעוב ,ַאטצנ רעװעשרַאװ ןוֿפ ךוב-נָאמ : ןַאמדייז ללח ר"ד .1989 עשרַאװ ,ָאטנג

 .1947 סערייא

 .ה .ש .י
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 ץוז לאומש םהרבא
 טשינ ייב (עינרעבוג רענדָארג) קינירק ןףיא 1887 ןרָאװעג ןריובעג

 ,בצק ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ
 סלַא ןטעברַא ןופ םעט םעד רע טכוזרַאפ טנגוי רעטסירפ רעד ןיא

 .ײרעקלַאװ ייב רעצרַאוװש סלַא רעטעּפש ןוא יײרעברַאג ייב רעכַאמ-לטעלב

 -לוש ערַאטנעמעלע ןייק קידנבָאה טשינ

 לאומש םהרבא רעגניי רעד טָאה ,גנודליב
 -בירג ךיז ןזיוזַאב ןיוש 1904-5 ןרָאי יד ןיא
 רעד ןופ ךעלכיב עלַאגעלמוא יד ןיא ןעל

 רָאי ןשימרוטש ןיא .רוטַארעטיל רעשידנוב
 -טימ רעוויטקַא ןַא ןרָאוװעג 'ררע זיא 5
 ַאגרָא רעשידנוב רעקנירק רעד ןופ דילג

 ַא טנָאמרַאפפ טָאה סָאװ ,זיוה ןייז .עיצַאזינ
 טנידעג טָאה ,לַאטש ַא ןוא ךעלרעמעק ךס

 -ַאב וצ ןוא רעוט ןופ םוקנעמַאזוצ ַא רַאפ
 זיא 1905 .,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ףטלַאה

 רעטמירַאב רעד ןעמוקעגרָאֿפ קינירק ןיא
 -ַאב) ןרָאװעג טדרעלקרעד זיא'ס .דנַאטשפוא

 יד ןעמוקעג זיא'ס ןוא דנַאטשוצ-סגנורעגַאל

 -רַאפ ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה טלָאמעד .ןקַאזאק ןופ עיצידעּפסקע-ףָארטש
 .ןרָאװעג ןלַאפעצ עיצַאזינַאגרָא יד זיא םעד בילוצ ,ןַאמ 2300 זיב טגָאי

 -פיוא קירוצ ןעמונעג םירבח ךָאנ טימ לאומש םהרבא טָאה 1906 ןיא

 רעד ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג  ךיז טָאה רע .,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיוב

 לירּפַא ןט18 םעד .רַאפעג סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טעברַא

 זיא ןוא רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא טימ טריטסערַא ןרָאװעג רע זיא 7

 רע טָאה הסיפת ןיא .1909 זיב עמרוט רענדָארג ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא

 עבלָאק רעד טימ טַאדלָאס ַא טָאה לָאמנייא .ּפעלק עכעלרעפעג ןעמוקַאב

 ךיז טָאה טלָאמעד ןופ ןוא ּפָאק ןרעביא ּפַאלק ַא ןבעגעג םיא סקיב ַא ןופ

 "יא ףיוא רע טָאה םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא .טײקנַארק-ןגיױא ןייז ןביוהעגנָא

 .ןגיוא ענייז ןופ טכיל סָאד ןריולרַאפ קיב

 ,ןרָאװעג טרעטשעצ דעדיוו עיצַאזינַאגרָא יד זיא 1915--16 ןרָאי יד ןיא

 ןטסילַאיצָאס ענעבילבעגרעביא יד ןעלמַאז ןעמונעג לָאמַא ךָאנ רע טָאה

 םהרבא .רוד ןרענָאיצולָאװער םעד 'רַאֿפ טקנוּפלמַאז ַא ןרָאװעג זיא זיוה ןייז

 .רעזייווגעוו ןוא רערעל ַא ןרָאװעג זיא לאומש

 ןרָאװעג טריגער קינירק זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב

 ןוא טַאר ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא לאומש םהרבא .טַאר-רעטעברַא ןַא ןופ

 -נוציז ןוא ןעגנוטַארַאב עלַא ייב טנכערעג ךיז זןעמ טָאה גנוניימ ןייז טימ

 לוש-סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד ןרָאװעג טנפעעג זיא 9 רָאי ןיא .ןעג

 ןטסקיטכיט םעד ןעמונעג ןוא שארב טלעטשעג| ךיז טָאה לאומש םהרבא ןוא

 טקנוּפ ףערמ רעד ןרָאװעג זיא לרעמזצ ןיילק ןייז .טעברַא רעד ןיא לײטנָא

 טי א 1
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 -ייז ןעגנואימַאב ענייז קנַאדַא ,ןטסיפיקס ןוא ןטסיטפנוקוצ ,ןטסידנוב עלַא ןופ

 עשידנוב עטבילַאב יד ןטַארעפער ןטלַאה וצ קינירק ןיא ןעמוקעגּפָארַא ןענ

 .ערעדנַא ןוא םיובלעגיז רוטרַא ,ךילרע קירנעה ,שטיװעלַאכימ שינייב רעריפ
 קַאּפ ַא טימ רע טגעלפ גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןופ געט-עסערּפ יד תעב

 ,זיוה וצ זיוה ןופ ןייג ,טסיפיקס ַא ןופ טײלגַאב ,םערָא ןרעטנוא ןעגנוטייצ

 טגעלפ עבלעז סָאד ,סעימערפז רעלגָאלש יד ןעמוקַאב רע טָאה לָאמניא טשינ

 רעד וצ רעדָא טַאר-טָאטש םוצ ןלַאוװ יד תעב עיצַאטיגַא-זיוה ייב ןוט רע

 קעטָאילביב-רעסָארג רעד ןופ גנודנירג יד ןעקנַאדרַאפ וצ זיא םיא .הליהק

 ,םוקמוא ןייז זיב רַאקעטָאילביב רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ| ,קינירק ןיא

 .דימת-רנ רעד לוטיט ןטימ ןעקנָאשַאב םיא טָאה רוטַארעטיל עשידנוב יד

 לאומש םהרבא רעדנילב רעד ױזַא יוו ןרעדנואויַאב וצ שממ ןעוועג זיא'ס

 טָאה ןעמ סָאװ ,ךוב עקיטכיר סָאד רעגניפ) ענייז טימו ןּפַאטרעד ךיילע טגעלפ

 ,ךוב ַא ןיא תועט ןייק טכַאמעג טשינ לָאמניײיק טָאה רע .םיא ןופ טגנַאלרַאפ

 ןיא רעטײרּפשרַאפ- טכיל רעד ןרָאװעג זיא לאומש םהרבא רעדנילב רעד

 ןרָאװעג זיא ןייש עקיטכיל יד ןעז טשינ ןופ עגַאל עשיגַארט ןייז .קינירק

 לעירעטַאמ .דנוב ןרַאפ ןטעברַא ןופ גנורעטסייגַאב רעד ןיא ןעקנורטרעד

 .עגַאקיש ןוא קרָאי-וינ ןופ סעשטנערב רעקנירק יד ןפלָאהעגע םיא ןבָאה

 לעיצעּפס ןעמוקעג ןליוּפ ןיא ךוזַאב  ןייז תעב 1936 רָאי ןיא זיא קעדַאלוי| .ב

 .רעביא ןַא ךָאנ לאומש םהרבא ירבח-עמרוט ןייז טימ ןעז ךיז קינירק ןייק

 .רָאי 20 ןופ סייר

 יד ןבָאה ,טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס ןטמירַאב-קירעיורט ןכָאנ ,1929 ןיא

 ןופ קרעווסנבעל סָאד טרעטשעצ !ןבָאה ייז .קינירק ןעמונרַאפ סעקיװעשלָאב

 טרעדנוזעגּפָא ןבעל טזומעג טָאה רע ,קעטָאילביברעסָארג יד --- רבח ןדנילב

 נָא רעטעּפש ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .עטנַאקַאב ןוא טניירפ ,םירבח ענייז ןופ

 עיצקַא רעטשרע רעד ייב ייז ןבָאה ,ָאטעג רעקנירק םעד ןרידיויקיל ןביוהעג

 טייז ייב טייז ןלאומש םהרבא ןדנילב םעד ןעמונעג 1942 רעבמעויָאנ ןיא

 -ץגמוא זיא רע ואוו ,עקנילבערט ןייק טקישעגקעװַא ןוא םירבח ענייז טימ

 ,ןרעמַאק"זַאג יד ןיא ןרָאוװעג טגנערב

 דימת-רנ רעקנירק םעד ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד ןקיביײארַאפ םייב

 עכלעוו ,רעוט עשידנוב רעקנירק יד ,םירבח-טימ) ענייז ןענָאמרעד רימָאל

 ןלַאעדיא עשידנוב יד רַאפ טעברַאעג ןוא טפמעקעג םיא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה

 -רעברַאג ןופ רַאטערקעס -- רעכַאילב םוחנ :ןענייז ייז .םוקמוא רעייז זיב

 רעקידרדסכ ןוא טָאטש ןופ רעטסיימרעגריב עציוו --- בילטָאג דוד ;ןייארַאפ

 -- יקציוועצנאק לוועט ;טַארטסיגַאמ ןופ קינוװַאל --- יוועל לקנַאי ; ןַאמטַאר

 רעטסוש לחר :הליהק ןופ סנרּפ --- ןיקמעט לקנַאי ;טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר

 -ןַא ליפ טימ ןעמַאזוצ עלַא ייז ;ןפורעג יז טָאה'מ יו ,עמַאמ עששידנוב יד --

 יד ןיא תומשנ ערעייז טכיוהעגסיוא ןבָאה ןטסידנוב ענעבעגעגרעביא ערעד

 ,המחלמזטלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי עשיגַארט

 ןאמדירפ .מ
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 ךלישטָאר הנוי

 .עזעיגילער גנערטש ַא -- החּפשמ ןייז ,עשזמָאל ןיא 1882 ןריובעג

 וצ טפָאהעג טָאה עטַאט רעד .דיסח רעמורפ ַא ,דמלמו ַא --- רעטָאּפ רעד

 רעטעּפש ,ױדח ןיא טנרעלעג טָאה הנוי ,בר ַא לגניי ןקיאעפ ןייז זופ ןכַאמ

 -רָאפ טָאה'מ ןוא ,הבישי רעשזמָאל ןיא טנרעלעג רע טָאה רָאי 2 .הבישי ןיא

 לודנ ַא ןסקַאװסיוא טעוו רע זַא ,טגָאזעגסױא
 ,לארשיב

 ךיז טָאה טסייג רערענָאיצולָאװער רעד
 -הבישי יד ןשיווצ טּפַאכעגנײרַא ךיוא רעבָא
 .ןהנוי ןטימעגסיוא טשינ ךיוא ןוא םירוחכ
 ךיז טמענ ןוא קנַאב-הבישי יד טזָאלרַאפ רע
 ייב לגניינרעל ַא טרעוו ,הכאלמ ַא ןענרעל
 -ןוב ַא הנוי ןיוש זיא 1902 ןיא ,רעילָאטס ַא

 ַא רע טרעוו רעטעּפש רָאי ייויש טימ .טסיד
 -ער ןיא .טעטימָאק ןשידנוב ןופ ךדילגטימ

 ,יר ןופ רענייא הנוי זיא 1905 רָאי-עיצולָאװ
 -ָאוװער יד טימ עשזמָאל ןיא ןָא ןריפ עכלעדו

 ןוא סעיצַארטסנָאמעד ,סעיצקַא ערענָאיצול
 ,ןץקיירטש

 טריטסערַא'מ -- לגענ עריא ןיא ענַארכא עשירַאצ יד םיא טּפַאכ ףוסל

 לייטרוא ןַא רע טמוקַאב עמרוט רעשזמָאל ןיא םישדח 10 ןציזּפָא ןכָאנ .םיא

 לטעטשו םענעפרָאװרַאפ) ןיא ּפָא רע טמוק ףָארטש יד .עגרָאטַאק רָאי 2 ןופ

 ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .עינרעבונו רעדגָאלָאוװ ,קסלעוו
 אטח םעד רַאפפ ...סענַאשזרָאטַאק יד ןשיווצ עיצַאטיגַא ןַא ןריפו ןָא רע טביוה
 : .ףָארטשזבָאגוצ ַא רע טמוקַאב

 -ַאב יד .עיצקַאער ןופ ןרָאי .עגרָאטַאק ןופו קירוצ רע טמוק 1909 ןיא

 םגה .טעברַא רעשידנוב וצ קירוצ ךיז טמענ הנוי .טּפַאלקעצ --- גנוגעוו

 ,טַאטשקרעוװ-רעילָאטס ַא טריפ ןוא עילימַאפ ַא טימ ,טּפעשעגסיױא ןוא קנַארק

 "רבח ןוא רבח ןרעטלע ןַא רַאפ .דונוב םעד' טייצ עיירפ עצנַאגו ןייז רע טעמדיוו

 .עזרעב עשידנוב יד שיטקַאפ זיא'ס ואוו ,ןַארָאטסער ַא ןייא רע טנדרָא עט

 ןַארָאטסער רעד .גנוגעװַאב עטּפַאלקעצ יד טיובעגפיוא קירוצ טרעוו ןטרָאד

 טסילש ןוא סיוא טרינָאיּפש ענַארכא עשירַאצ יד .גנַאל טשינ ךיז טלָאה

 ;ןַארָאטסער םעד

 ,קעטָאילביב) ַא טנפע'מ .עיצוטיטסניא ערעדנַא זַא ןפַאש טוואורּפ הנוי

 יד ןעװ .טעברַא רעשידנוב רעד ןופ םידעפו יד ךיז ןרירטנעצנָאק'ס ואוו

 הנוי זיא ,המחלמז-טלעוו רעטשרע רעד תעב עשזמָאל .ןעמענרַאפ ןשטייד

 עשידיי יד ןעיובוצרעדנַאנַאפ רעטיירב ךיז ןעמענ סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ

 ןוא ןוויטַארעּפָאָאק ,ןענייארַאפ .ּפָארּפ ןפַאש טפלעה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא

 .סעיצוטיטסניא עלערוטלוק

 ַא קידנעטש דלישטָאר הנוי זיא ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ,רעטעּפש

 -ָאָאק ןופ דילגטימזגנוטלַאװרַאפ ,דנוב ןופ) טעטימָאק ןשיטָאטש ןופו דילגטימ
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 יד .ןטפַאשרעּפרעק ערעדנַא ןיא וויטקַא ןוא הליהק ןיא סנרּפ ,וויטַארעּפ

 -רָאפ ןטוג ַא םיא ןיא ןבָאה ייז זַא ,ןסייוו טיײקמערַא ןוא רעטעברַא עשידיי

 רע .שטנעמ/סקלָאפ רעטוג ,רעטושּפ ַא ,ייז ןופ רענייא זיא רע .רעייטש

 *שלכַאנרַאפ --- ןײלַא ךיז ןגעוו זיולב טסעגרַאפ ןוא ןעמעלַא ןגעוו טקנעדעג

 ,טַאטשקירעוװרעילָאטס םעניילק ןייז ,החּפשמ ןייז ,זיוה ןייז טקיס

 טעוװערָאה .תוקחד ןוא טיונ ןיא רע טבעל טייצ רעצנַאג רעד ךשמב

 -עגעגרעביא ןַא ןוא ןירעדיינש ַא ,יורפ יד םיא טפלעה'ס ,רעטיב ןוא רעווש

 רע טקיסעלכַאנרַאֿפ טעברַא-ײטרַאּפ רעד בילוצ יו יױזַא .ןיטסידנוב ענעב

 רעד ןופפ קלח ןסיורג ַא ןגָארטסױא סעציילּפ עריא ףיוא יז זומ ,םייה יד

 ,טסַאל-הנויח
 ןוא גנולצולּפ ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ןבעל רעווש רעבָא ןייש ןייז

 ןרעדנַא ןשיווצ טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןופפ ןרָאפעג זיא רע תעב ,שיגַארט

 ,דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב םינינע-יײטרַאּפ ייר ַא טקידיילרעד ךיוא

 טסוגיױא 8 םעד ןעוועג) זיא סָאד .ךייט ןיא ןלַאפעגנײרַא סובָאטױא רעד זיא

 -סױרַא טָאה טיוט ןייז ,ענווָאדַאס ייב עפַארטסַאטַאק-סובָאטיױא ןַא ןיא 4

 ןייז וצ .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ייב רעיורט ןפיט ַא ןפורעג

 ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי -- ןשטנעמ טנזיוט 5 ןופו םלוע ןַא ןעמוקעג זיא היוול

 ןשיטסילַאיצַאס ןיא ןגיוצרעד ןעוװעג עלַא ןענייז רעדניק ןביז סהנוי

 דנוב -טנגוי ,ףיקס -- גנֹוגעווַאב רעזנוא טימו ןדנוברַאפ ןעוועג ןוא טסייג

 -ימָאק רעשזמָאל ןיא ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא רעטכָאט ַא .דנוב ןוא טפנוקוצ

 ןײטשנרעב מ 3 ,דנוב ןופ טעט

{ 

 רעכַאמנשַאמַאק ןמלק

 ,תוקחד ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיֹוא רע זיא םַאזגנַאל ןוא ליטש

 ןפַאש סָאװ יד --- רעריצודָארּפ יד טנױלַאב טלעװ עקיטנייה יד עכלעוו טימ
 ,םוטכייר ןוא ןגעמרַאפ ריא רַאפ

 -ָאד רעד זיא רָאי קילטנעצ ייווצ רעכעה
 ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןענַאטשעג רענלעז רעקיז

 טָאה תוחוכ ענייז .טנָארפ-סטעברַא ןפיוא
 ,בוטשקרעוו ןקיצומש ןיא טגײלעגקעװַא רע
 -ןרָאי ןענייז טולב ןוא סייווש ,ןלוקסומ ענייז

 ,תורוחס ןיא ןרָאװעג ןפַאשעגרעביא גנַאל
 טשינ רעבָא ,ערעדנַא רַאפ .םוטכייר ןיא
 ערעװש רָאי קילטנעצ ייווצ יד .,ךיז רַאפ

 ןרעכיזרַאפ טנעקעג טשינ םיא ןבָאה עצַארּפ
 ,ֿפָאק ןרעביא ךַאד ןייק ,טעז וצ טיורב ןייק
 ץנַאג ןייז זיא רע .ןפָאלש םוצ רעגעלעג ןייק
 :רַאװ עגנע יד 'ןיא ןעמוקעגּפָא ןבעל ץרוק
 טכירעגמוא ןוא ליטש טָאה רע זיב ,טיונ ןוא תוקחד רעקידנעטש ןיא ,ןטַאטש
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 ןזָאלתונמחר ,ןעמַאזיורג ןקיזָאד םעד ףיוא םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא

 ,טנָארפ-סטעברַא
 ןעגנול ענייז ןסערפעג "קנערק עשירַאטעלָארּפ, יד טָאה גנַאל-ןרָאי

 ףליהוצ טכוזדניווש רעד .,טפַאז-סנבעל ןייז ןגיוזעג ,םזינַאגרָא ןייז טקידעשעצ
 -רעביא ואוו גרָאז עקידנעטש יד ,רעגנוה ,טײקיזָאלסטעברַא ןעמוקעג ןענייז
 ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה םזינַאגרָא רענעכָארבעג ןייז זיב טכַאנ ַא ןקיטכענוצ
 | ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא זיא ןבעל ןייז ןוא

 ןשיכיטס םעד ןיא גייצקרעוו דנילב ןייק ןעוועג טשינ זיא ןמלק רעבָא
 -רַא ןפיוא רענלעז רעטושּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .םעטסיס-עיצקודָארּפ
 -ומ ַא .רעירַאטעלָארּפ רעקיניזטסואווַאב ַא ןעוועג זיא ןמלק .,טנָארפ-סטעב
 רעטגייצרעביא ןא ,גנונדרָא רעטסיוו רעקיטנייה רעד ןגעק רעפמעק רעקיט
 ,רענָאיצולָאװער רענעדײשטנַא ןַא ,טסילַאיצָאס

 1892 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןמלק) ןָא ןרָאי עשלגניי ענייז ןופ

 ןיא ןָא ךיז רע טסילש ,רָאי 15--14 וצ ןיוש ,(ץעלדעש ייב ,ווָארגנעװ ןיא
 טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ הנחמ רעקידנפמעק רעד

 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא טרעוו רע .דנוב ןיא

 -עריטרַאמ ,ןלופמור םעד םירבח עקיניזטסואווַאב ענייז טימ טימ-טכַאמ רע
 ּפָא טשינ טערט ןוא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ געוו ןשידלעה ןוא ןשיר
 ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב געוו ןקיזָאד םעד ןופ

 ןבעל ןייז ּפָא טיג סָאװ ,רעפמעק ַא ןופ ןייזטסואווַאב רעקיזָאד רעד טָא
 ץלָאטש רעכעלרעניא רעד טָא ;טלעװ רעיירפ ןוא רעקיטכיל ,רעיינ ַא רַאפ
 רעסיורג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ
 -לעוו ,טסילַאיצָאס ַא ןופ טייקרעכיז יד טָא ;עיסימ-סגנואיירפַאב רענייש ןוא
 ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא רעד ןיא עגר ןייא ןייק ףיוא טשינ טלפייווצ רעכ
 עּפַאנק ענייז ןטלַאהעגרעטנוא טָאה ץלַא סָאד טָא -- ןוחצנ ןשיטסילַאיצָאס
 םיא טָאה ,רעכַאמנשַאמַאק ןמלק ייב טומ םעד ןביוהעג טָאה ץלַא סָאד ,תוחוכ
 ,רע .טייקיטכיל רערעטיול ןוא גנוקידירפַאב רעכעלרעניא טימ טליפעגנָא
 רעד ףיוא טקוקעג טָאה ,רעטעברַא רעזָאלמייה דימת ןוא רעקירעגנוה רעד

 לכיימש ןכעלביל ַאזַא טימ ,ןגיוא עקידנטכייל ,עטוג עכלעזַא טימ טלעוו

 .ןּפיל יד ףיוא

 . רע .רעטעברַא רעקיניזטסואוַאב ַא ןעוועג זיא רעכַאמנשַאמַאק ןמלק

 ,ןסיוו ןיא ,גנודליב ןיא שינעפרעדַאב עקידנענעֶרב יד טריּפשעג דימת טָאה

 טָאה רע ןוא .רעטעברַא ןקיניזטסואוװוַאב-שיטסילַאיצָאס ןדעי טקינייּפ סָאװ

 ןסיוװ וצ ,גנודליב וצ ,רעכיב וצ גנַארד ןקידנרעצרַאפ ַא טימ ןסירעג ךיז עקַאט

 ,שינעטנעק ןוא
 רעכעלטּפַאשנדייל ַא ,רענָאיצולָאװער רערַאבלטיממוא ןַא ןעוועג זיא ןמלק

 -פיוא ענייז םיא ןבָאה טפָא ץנַאג .טלעו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ אנוש

 ןייז טָאה ןטלעז טשינ .ןטקַא ערעמערטסקע וצ ןסיוטשעג ןליפעג עטכַארבעג

 ,1921 רָאי ןיא .לכש ןטלַאק ןרעביא טכיוועגרעביא ןַא ןעמוקַאב ץרַאה

 עטסכעה רעייז טכיירגרעד ןבָאה דנוב ןיא תועד-יקולח עשיטילָאּפ יד ןעוו

 ײטרַאּפ רעד ןיא לגילפ ןעמערטסקע םעד ןטערטרַאפ ןמלק טָאה ,גנודנעוו
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 ,עיצקַארפ רעשיטסידנובמָאק רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא
 -עצסניא ןבָאה עכלעוו ,יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןענמלק רַאפ זיא םיוק רעבָא
 עשידיי יד ,ןטלַאּפש וצ דנוב םעד זיולב ןסיוא ןענייז דנובמָאק םעד טריזינ
 טלקָאשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןביוטשעצ ןוא ןעלקערבעצ וצ גנוגעװַאב-רעטעברַא
 -קירוצ ךיז טָאה רע ןוא רעלעפ ןייז טנעקרענָא ךעלטנפע טָאה ,דנובמָאק ןופ
 רעוויטקַא ןוא רעיירט ַא ןבילברַאפ זיא רע .דנוב ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשעג
 ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב ,טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ
 ,טנעה ענייז ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ ןָאפ עשידנוב יד רע סָאה

 -סטעברַא ןייז ןופ ןעמָאנייב ןקיזָאד םעד רעטנוא ,רעכַאמנשַאמַאק ןמלק
 עשידיי עטסטיירב יד ןשיװצ רעלוּפָאּפ ןוא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא עיסעפָארּפ
 וצ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא ןעמָאנייב רעקיזָאד רעד ןוא .ןזיירק-רעטעברַא
 ,טייקכעלנעזרעּפ רענעכָארּפשעגסיױא ןייז

 -יא ןוא ןדייל עלַא טרעּפרעקרַאפ ךיז ןיא טָאה רעכַאמנשַאמַאק ןמלק
 ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ םזַאיזוטנע ןוא טייקכעלרע יד ,ןלַאעד

 6(190 לירּפַא ןברָאטשעג ,ןייטשניבור ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז)
 .(עשרַאװ ןיא

 שטיװעלַאכימ .ב

 ןַאמיינ לאיזזי

 לטעטש ןיא 1894 רַאורבעפ ןט1 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמיינ לאיחי
 זיא םהרבא רעטָאפ ןייז ;(שטלירד -- ןפורעג סע ןבָאה ןדיי יד) אשזליא
 ןעמ טָאה לאיחי םעניילק םעד .ןַאמערָא רעסיורג ַא ןוא רעקעב ַא ןעוועג
 ךיילג רע טָאה טרָאד .רדח ןיא ןבעגעגּפָא
 ענעריובעגנייא ענייז ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא
 ,ןטייקיאעפ

 טשינ רעבָא ןענייז ןרעטלע עמערָא ענייז
 ,רדח ןיא םיא ןטלַאה וצ גנַאל חוכב ןעוועג |

 -רַאװ ןייק רעטָאפ רעד םיא טקיש 1905 ןיא
 ןענרעל וצ ידכ ,עשוהי רעדורב ןייז וצ עש
 -ַאק ןיא ךעלכעל ןפיילש ןופ הכאלמ יד ךיז
 רע זיא לגניי רעקירָאי-11 ןַא סלַא .ןשַאמ
 -ערָא ןייז רַאפ ןטעברַא וצ ןעגנואווצעג ןיוש
 ,ּפָאק ןטוג ַא קידנבָאה .טיורב לקיטש ןעמ
 -ילעטניא ענעריובעגנייא ןַא ,ןורכז ןטוג ַא
 .- ןענרעל וצ ךיז קשח ןקרַאטש ַא ןוא ץנעג
 טריסערעטניארַאפ ןוא { טנעיילעג ךס ַא ןרָאי עשלגניי ענייז ןיא ךָאנ רע טָאה
 -רעטעברַא רעקימורַא ןייז וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא טימ ךיז
 .עשרַאװ ןופ רעטעברַא עשידנוב יד וצ ךיז טרעטנעענרעד רע .הביבס
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 ןעמַאוצ טריטסערַא טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד רע טרעוו 1912 ןיא
 עשירַאצ יד טָאה עטריטסערַא 12 יד ןופ ,ןטסידנוב עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ

 םעד .לאיחי ןעוועג ךיוא זיא עטצעל יד ןשיווצ .טיײרפַאב ןכיגניא 4 ײצילָאּפ
 רעגנוי רעד טָאה גנוגעווַאב רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד טימ טקַאטנָאק
 ,ןטלַאהעגנָא רעטייוו לאיחי

 רעטשרע רעד ןיא ןבָאה ןעײמרַא עשטייד יד ןעוו ,1915 טסברעה ןיא
 יד ןיא וויטקַא רעייז ןרָאװעג לאיחי זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ המחלמ-טלעוו
 -ָאיסעּפָארּפ עשידיי יד טריזינַאגרָא טלָאמעד טָאה דנוב רעד .ןעייר עשידנוב
 ואוו ,רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ םעד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןענייארַאפ עלענ
 רַאטערקעסילַארענעג רעד רע טרעװ רעטעּפש .קיטעט ןרָאװעג זיא לאיחי
 ליפ ןיא ןעגנולײטּפָא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןייארַאפ ןלַארטנעצ םעד טָא ןופ
 ,ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעשיטקַארּפ יו רעמיורט רעמ ןעוועג לאיחי זיא רוטַאנ רעד ןופ-
 ,רעדיל ןביירש וליפַא טריבורּפ ,רוטַאנ עשיטעָאּפ ַא טַאהעג טָאה רע .,רעוט
 ,קיזומ ,טסנוק ,רוטַארעטיל טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז ןוא טַאהעג ביל
 טימ ןעמענרַאפ טזומעג ךיז טָאה רע זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ךָאד
 -כרוד יז רע טָאה ,גנוגעװַאב רעד ןופ טעברַא רעשיטקַארּפ רעכעלגעט-גָאט
 רע טָאה ,ןליוו ןקרַאטש ןצנַאג ןייז טימ ,ןפוא ןקידנצנעלג ַא ףיוא טריפעג

 ןייז טימ רעדנואוו ןזיװַאב טושּפ ןוא טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז

 ןבַאגפיוא עשיטקַארּפ עטריצילּפמָאק ןריפוצסיוא טייקיאעפ ןוא טײקכעלכַאז

 ,עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה 1917 גנילירפ ןיא
 ןוא עציוועל-.ס .ּפ .ּפ ,דנוב ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ןשיװצ קירטש םענײמעגלַא ןַא טריפעגכרוד ,עטיל ןוא ןליוּפ ןופ ,ד .ס

 ידכ .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטלַאטשנַא עשיטָאטש עלַא ןופ עטלעטשעגנָא יד

 טכַאנ ןייא ןיא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה קיירטש םעד ןכערב וצ

 ןופ ןטפַאשרעּפרעק עקידנריּפנָא עלַא טעמכ ןופ רעדילגטימ יד טריטסערַא

 טסערַא רעד טָאה דנוב ןיא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטנָאמרעד יירד יד

 ןשיװצ ,רעוט ןוא רעריפ עשידנוב עטסנעעזעגנָא יד .ןברוח ַא טכַאמעגנָא

 -לוק ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידנוב ןופ רעריפ יד ןוא חנ רבח ךיוא יז

 ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז ,סעיצוטיטסניא עשיאייטרַאּפ ןוא עלערוט

 עשידנוב עטגייווצרַאפ-טיירב יד .דנַאלשטייד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא

 ןַאמײנ לאיחי רבח .טפַאשרעריפ ַא ןָא ןבילבעג גנולצולּפ זיא גנוגעװַאב

 ןצנַאג ןייז טימ ךיז טָאה ,רעוט רעשידנוב רעגנוי ַא רָאג ךָאנ טלָאמעד

 -שומ רבח ןוא ןייז רעטנוא ,טעברַא רעשידנוב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב

 יד ןופ רעצעלּפ עקידייל עלַא ןרָאװעג טצעזַאב ןענייז טפַאשרעריפ סטַאק

 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ,ײטרַאּפ יד ןוא ןעגנוטכירנייא עקידנריפנָא

 יװ טקנוּפ טרינָאיצקנופ ןבָאה סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשטריװ ןוא רוטלוק יד

 ןזיװעגסױרַא טלָאמעד טָאה לאיחי רעגנוי רעד .סייררעביא ןַא ןָא ,רעירפ

 ,רעוט רעשיטקַארּפ ןוא רענדער ,רעביירש סלַא ןטייקיאעפ עקידנצנעלג ענייז

 לאיחי ,טסידנוב ןגנוי םעד ןביול קרַאטש טגעלפ םעדעמ רימידַאלװ

 רעדיװ לאיחי .ןעגנונעפָאה עסיורג םיא ףיוא טגיילעג טָאה רע .,ןַאמיינ
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 רעקיטילָאּפ ,טסילַאיצָאס ןלעבָאנ םעד -- ןעמעדעמ טרעטעגרַאפ טושּפ טָאה
 ,שטנעמ-רוטלוק ןוא

 ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד םיא טקיש 1918 גנַאפנָא ןיא
 עשידנוב יד ןלעטשוצקעװַא קירעהעג יו טרָאד ידכ ,ןילבול ןייק קעװַא ןליוּפ
 טריזינַאגרָא ןטרָאד ןענייז טײקוװיטקַא ןוא וויטַאיציניא ןייז קנַאד ַא .טעברַא
 יד ,ןייאראפ-רעדיינש רעד יװ .,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ייר ַא ןרָאװעג
 טָאה רע .לַאטעמ ןוא ץלָאה ,רעדעל ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןענייארַאפ
 יירעקעב ַא :סעיצוטיטסניא-רעטעברַא עכעלטפַאשטריװ ייר ַא טריזינַאגרָא
 ,ךיק-רעטעברַא ןַא ןוא ןליוק ןוא ץלָאה ןופ דַאלקס ַא ,רעבלעוועג-זייּפש
 ַא .טייקיטעט עלערוטלוק עטיירב רָאג ַא טלקיװטנַא ךיוא רע טָאה ןטרָאד
 -טסעב יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןילבול זיא טעברַא רערעווש ןוא ימ ןייז קנַאד
 ןלױּפ ןיא דנוב ןופ טעטש עטריזינַאגרָא

 -עג טלעטשעג זיא ןילבול ןיא טייקיטעט עשידנוב יד יו םעד ךָאנ
 ןייק קירוצ ןַאמיינ לאיחי טמוק ,עזַאב רעטנוזעג ןוא רעדילָאס ַא ףיוא ןרָאװ
 רקיעב ,עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןיא וויטקַא רעדיו טרעוװו ןוא עשרַאװ
 ,ןייארַאפ-רעדעל ןיא

 עטרבח רעד טימ טַאהעג הנותח לאיחי טָאה טייצ רענעי ןיא ךרעב
 /  .ןבעל-עילימַאפ ןגייא ןַא ןריפ וצ ןָא טביוה רע ןוא ןהאק עדניה

 טכַאמ יד טּפַאכרַאפ דנַאלסור ןיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד יו םעד ךָאנ
 עשיטסילַאיצָאס יד ןיא טעברַא-סגנוטלַאּפש רעייז ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןוא
 -ָאפעג ןטסידנוב עּפורג עניילק ַא ךיוא טָאה ,רעדנעל עלַא ןופ ןעײטרַאּפ
 ןטערטנײרַא ,ןעגנוגנידַאב זיא סע עכלעוו ןָא ,ךיילג לָאז דנוב רעד זַא ,טרעד
 טָא וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןַאמיינ לאיחי .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןיא
 רוטַאנ רעד ןופ .דנובמָאק ןפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג רעניילק רעד
 ןיא רעטעברַא ערעדנַא ןסַאמ יו טקנוּפ -- רע זיא ,טסַאיזוטנע רעסיורג ַא
 ןופ ויטקעּפסרעּפ רעקידנקָאל רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ -- ןרָאי ענעי
 ןַאד ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעטנעָאנ ַא

 קעװַא זיא רע ןוא ,טביולגעג ייז טָאה רע .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טגָאזעגוצ
 ,דנוב ןופ

 טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ןטרָאד .ןילרעב ןיא ךיז רע טצעזַאב 1922 ןיא
 הכאלמ רעד ןופ ןוא ןעלטנַאמ-ןעיורפ ןופ ײרעכַאמ-ןרעטסומ ןוא יירעדיינשוצ
 -ךיוה ַא ןטנװָא יד ןיא טכוזַאב רע טָאה קיטייצכיילג .הנויח ןייז ןגיוצעג
 טרָאפ 1925 ןיא .ןסיוו ןייז טפיטרַאפ ןוא גנודליב רענײמעגלַא רַאפ לוש
 ןיא .ךַאפ םעיינ ןייז טימ ןטרָאד ךיז טמענרַאפ ןוא זירַאּפ ןייק רעכירַא רע
 רדסכ ךיז טָאה רע .ַאנעל רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןרָאװעג ןריובעג זיא זירַאּפ
 טָאה סָאד ןוא .גנואיצרעד עשיטסילַאיצַאס-שידיי ַא ריא ןבעג וצ טימַאב
 ,םעד טימ ץלָאטש רָאג ןעוועג זיא לאיחי -- .ןבעגעגנייא םיא ךיז

 ןףעוװעג טשינ ןטסינומָאק רעזירַאּפ יד ייב לאיחי זיא וויטקַא רעייז
 רעשיטסינומָאק רעד ןיא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ךעלגעממוא ןעוועג םיא רַאפ זיא'ס
 ןביוא ןופ טלעפַאב ןעמ סָאװ ,ץלַא דנילב ןגלָאפ ןוא ןילּפיצסיד-עמרַאזַאק

 ליפ ןיא גנוניימ ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה ןוא ןטכַארט ןיילַא טנָאקעג טָאה רע
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 -יטעט-רוטלוק רעשיטסינומָאק רעד ןיא טקילײטַאב ָאי ךיז טָאה רע .ןגַארפ
 ערעגנעל ַא .,רעכַאװש לסיב ַא ןעוועג זיא ןילּפיצסיד-עמרַאזַאק יד ואוו ,טייק

 ,גנוגעַאב רעד ןופ טייז ַא ןיא ןענַאטשעג רעטעּפש רע זיא טייצ

 םוצ קירוצ טמוק רע .ךורברעביא ןַא רָאפ םיא ייב טמוק 1938 ןיא
 ןבָאה םעד וצ סיוטש ןטצעל םעד .םייה רעשיטילָאּפ רעטלַא ןייז וצ ,דנוב

 .עװקסָאמ ןיא "ןסעצָארּפ-סגנוקינייר, עטמירַאב יד ןבעגעג
 ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,זירַאּפ ןיא ,טרָא ןפיוא ןבילבעג עיצַאּפוקֶָא רעשירעדרעמ רעשיצַאנ רעד ןופ
 ןשידרערעטנוא םעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ךיז טָאה ןוא .

 1942 ילוי ןט16 םעד .רעדרעמ עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער
 -עד זיא רע ,יורפ ןייז טימ םיא ןריטסערַא ןעמוקעג יײצילָאּפ עשטייד יד זיא
 ןייז רָאנ ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד .טעב ןיא רעקנַארק ַא ןגעלעג טלָאמ

 . ...ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש זיא יז .עדניה ,יורפ
 ערעגנעל ַא זומ רע .,קַאטַא-ץרַאה ןטשרע םעד רע טמוקַאב 1942 חסּפ

 ןופ לָאמ סָאד -- רעדיו םיא ןבָאה ןשטייד יד ,לָאטיּפש ןיא ןייז טייצ
 ,לָאטיּפש ןופ רע טפיולטנַא טייהרעקנַארק .,ןריטסערַא טלָאװעג --- לָאטיּפש

 גנוריפנָא רעד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ןריּפַאּפ עדמערפ ףיוא לַאגעלמוא טבעל

 ,ךיירקנַארפ ןטריּפוקָא ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 ןייז ףיוא טקוקעג טשינ לאיחי טָאה זירַאּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 םייב טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז עיגרענע רעצנַאג ןייז טימ ,טנוזעג ןכַאװש
 -ניא ענעדיישרַאפ עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיובפיוא קירוצ
 טקרַאטשעג רע טָאה ,רענדער רעכיירטסייג ןוא רעטבַאגַאב ַא .סעיצוטיטס
 סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןעיוב וצ ייז ןפורעג ,ןסַאמ עשידיי יד טקיטומעג ןוא
 ןַאגרָא ןכעלגעט ןשידנוב םעד .םזילַאיצָאס ןוא עיטַארקָאמעד רַאפ ןפמעק ןוא

 זיא גנוטייצ יד -- תוחוכ ענייז ןופ ךס ַא טעמדיוועג רע טָאה עמיטש רעזנוא

 ,גנילביל ןייז ןעוועג

 -וצלייטנָא ידכ ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1948 רעבמעטּפעס ןיא

 "נָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג ןיא ןעמענ

 ַא ןעועג זיא רע .דנוב ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ רעטייווצ רעד ןיא ןוא סערג
 ןופ .דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןופ וויטוקעזקע ןופ דילגטימ
 רעד סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רַאטערקעס רעשיאעּפָארײא

 רעבמעטּפעס ןיא קרָאי-וװינ ןייק ןעמוקעג רע זיא לָאמ עטייווצ סָאד

 רעזנוא גנוטייצ רעד רַאפ עיצקַא עכיירגלָאפרעד ַא טריפעגכרוד ןוא 0

 ,עמיטוע
 ,ךיירקנַארפ ןופ טרירגימע ןדיי ךס ַא ןבָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 ךיירקנַארפ ןיא ןעייר עשידנוב יד .,ןטסידנוב לָאצ עשּפיה ַא ךיוא ייז ןשיווצ

 טָאה דנוב ןופ טעברַא יד רעבָא -- רערעטיש ןרָאװעג רעבירעד ןענייז

 טימ יװ ,ױזַא זירַאּפ ןיא ןָאטעג לאיחי טציא טָאה .ןדייל טרָאטעג טשינ

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע .עשרַאװ ןיא קירוצ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע

 -קעװַא יד ןופ רעצעלּפ ענערָאװעג קידייל יד ןליפוצסיוא טעברַא רעד ןיא
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 תוחוכ עגנוי יד םיא ייב ןעוועג טשינ רעבָא ןיוש ןענייז'ס .םירבח ענערָאפעג
 טשינ גנַאל טעװ ץרַאה ךַאוװש ןוא קנַארק ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע ,1917 ןופ
 ןעמונעג קיליוויירפ רעבָא טָאה רע .טעברַא ערעוװש יד ןטלַאהסיוא ןענָאק

 ןבַאגפיוא -- ערעווש וצ טנוזעג ןכַאװש ןייז רַאפ -- ערעווש יד ךיז ףיוא
 ןשיטסילַאיצָאס ןייז ןליפרעד זיירּפ ןדעי רַאפ זומ רע זַא ,טליפעג טָאה רע לייוו

 ,בוח ןשידנוב -ןוא-

 סָאד ןעמוקַאב םייה רעד ןיא ךיז ייב רֶע טָאה טכַאנייב 1952 ילוי 8 םעד

 ןיא ןעמונעג ךיילג םיא טָאה ןעמ .קַאטַא-ץרַאה ןקרַאטש ַא לָאמ עטייווצ
 ץרַאה ךַאװש ןייז .ןברָאטשעג רע זיא ירפ רעד ןיא ילוי ןט10 םעד .לָאטיּפש
 ,ןטלַאהסיוא רעמ טנָאקעג טשינ טָאה

 ןוא טניירפ ענייז ןופ טכַאעג ןוא טבילעג ןעוועג זיא ןַאמיינ לאיחי
 -נעזרעּפ עשינָאמרַאה ַא ןעוועג זיא רע .רענגעק ענייז ןופ וליפַא ןוא םירבח
 ןַא ,המשנ עוויטיסנעס רָאג ןוא עלעדייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע .טייקכעל
 ןוא טייקכעלרע ,טייקנייש ןופ לַאעדיא םוצ טפַאשיײרטעג עטצענערגַאבמוא
 רעיימ דוד .םזילַאיצָאס ןופ לַאעדיא םוצ -- טייקיטכערעג

 ץנימרעבליז םייח

 טנרעלעג ,גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןעמוקַאב טָאה םייח ,1885 ןריובעג

 ,דימלת רעקיאעפ רָאג ַא יווװ טמשעג טָאה רע ואוו ,רדח ןיא

 גנובערטשו ַא טײטשטנַא טנגוי רעשזדָאל רעד ייב ,1900 םורַא זיא'ס

 : .טעברַא רעוויטקודָארּפ ןוא רעכעלצונ וצ
 .שרדמ-תיב ןוא רענרעל עקיטכענ ליפ
 -ליטסקעט יד ןיא ןיירַא ןעגנירד םירוחב

 -ייא זיא ץנימרעבליז םייח ךיוא .,ןקירבַאפ

 ַא רע טרעוו רָאי 1413 וצ .ייז זופ רענ

 רע טניפעג טַאטשרַאװ ןופ ךיילג) ןוא רעבעוו

 ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ געווו ןייז

 ,טרָא ןעעזעגנָא ןַא ָאד רע טמענרַאפ דלַאב

 זיא ,רָאי 16 םיוק ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 טריפ סָאװ ,רטנעצ ןופפ דילגטימ ַא ןיוש רע

 רעשידיי רעסיורג רעד ןופ ןפמַאק יד טימ ןָא

 ןיא .שזדָאל ןיא עסַאמ רעשירַאטעלָארּפ

 טימ ןעמַאװצ רטנעצ ןיא רע זיא 2

 לאיחי ,(םולבנעסיוװ ּפָאקמורװק עמאש

 רענייא זיא רע .ערעדנַא ןוא (ןײטשקלַאק) רעטסוש סחנּפ ,(גרעברעבליז) יבר

 .ךָאסעּפָארּפ למייח םיא טפור'מ .עקדָאכס-רעבעוו רעד ןופ רעריפ יד ןופ

 רעווָאניטנַאטסנָאק ןיא ,טסערַא רעטשרע ןייז רָאפ טמוק טייצ רענעי ןיא
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 -מַאזרַאפ עשידנוב עלַאגעלמוא ליפ יד ןופ ענייא ןטלַאהעגּפָא טרעוו דלַאװ

 ןזיוװַאב עטקילײטַאב עלַא טעמכ ,דלַאוװ םעד םורַא ןעלגניר ןקאזאק .,ןעגנול

 ןצנַאג רעייז .טריטסערַא ךָאד ןרעוו ןַאמ 11 רעבָא ,ךיז ןעײרדוצסױרַא

 דלַאװ ןופ געוו ןפיוא .עטריטסערַא יד וצ טזָאלעגסיױא ןקאזאק יד ןבָאה סעכ

 -עג קידהחיצר ענעטלַאהרַאפ יד ןעמ טָאה לקריצ-ייצילָאּפ ןטשרע םוצ

 .ןגָאלש

 14 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,1902 ןיא רָאפ טמוק טסערַא רעטייווצ סלמייח

 ןשיווצ ןטסערַא ןוא סעיזיווער 200 זיב טריפעגכרוד ןרעוו ץרעמ 15 ןפיוא

 רעד טראפ ןעיײרפַאב ןכָאנ .תונברק יד ןשיווצ זיא למייח ךיוא .ןטסידנוב

 יד ןדנירג ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,שילַאק ןייק רענָאיצולָאװער רעגניי

 םעיינ ַא ןגעו ךיז רֶע טסיוורעד 1904 ןיא .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא

 -נוב עו:יטקַא 65 טריטסערַא טָאה'מ ןכלעוו תעב ,שזדָאל ןיא טסערַא ןסיורג

 -וצ ןפלעה ידכ ,טָאטש-םייה ןייז ןיא ןרָאפוצקירוצ טסילשַאב םייח ,ץןטסיד

 דנוב רעד .טסערַא ןסיורג ןכָאנ סיפ יד ףיוא עיצַאזינַאגרָא יד ןלעטשקיר

 ,המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ףגעק עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא ןייא טנדרָא

 רענדער רעד .טולַאב ןיא לסעג םענירג םייב ץַאלּפ ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא יז

 זיא רע .שזדָאל רעדיוו רע טזָאלרַאפ םעד ךָאנ .רָאסעּפָארּפ למייח ןעוועג זיא

 -עש ,עילָאװ-עקסנודז ךעלטעטש יד ןיא ךיוא יוװ ,שילַאק ןיא קיטעט רעטייוו

 .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד טימ-טפלעה רע ואוו ,קערוט ןוא זדאר

 -ימ יד ףיוא סױרַא טערט רע .רעלוּפָאּפ רעייז רע זיא שילַאק ןיא

 -ַאגרָא םייב וויטקַא רע זיא סרעדנוזַאב .סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאג ןוא ןעגניט

 ןופ געט-טייהיירפ יד ןיא .ןקירבַאפ-יירעקיטש יד ןיא רעטעברַא יד ןריזינ

 םייב עיצַארטסנָאמעד רעסיורג רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב 1905 רעבָאטקָא

 ןטלמַאזרַאפ ןסיורג םוצ טדערעג טָאה רע .הסיפת רעשילַאק יד ןעמרוטש

 ,םלוע

 לגומש ַא ןייג טגעלפ'ס עכלעוו ךרוד ,טעטש יד ןופ ןעוועג זיא שילַאק

 תעב .דנוב רעד ןצונסיוא טגעלפ סָאד ,דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ןשיווצ

 טימ ןעמַאװצ טריטסערַא ןעלמייח ןעמ טָאה 1906 ןיא לגומשזרעוועג ַא

 "ראג עשַאב ןוא (רעדיינש רעטלַא ,רעניילק רעד רעטלַא) ןַאמטלַא רעטלַא

 עקיבייא ןוא עגרָאטַאק רָאי יירד וצ ןעמוקַאב ןבָאה ייווצ עטצעל יד) לקניפ

 -ַאב ןעלמייח ןעמ) טָאה ןזייװַאב ןופ ןלעפ) ןבילוצ ,(ריביס ןיא גנוקיש'רַאפ

 ,טיירפ

 ַא טמענ רע ֹואו ,שזדָאל ןייק קירוצ ץנימרעבליז טמוק םעד ךָאנ

 יד ןיא .ןײארַאפ-ליטסקעט ןלַאגעל ןטשרע םעד ןפַאש ןיא לייטנא ןקיטכיט

 .גטוגערוַאב רעד ייב טסעפ רעטייוו ןבילבעג למייח זיא עיצקַאער ןופ ןרָאי

 טריפעג זיא'ס ואוו ,עפרַאה טּפַאשלעזעג יד ןדנירג ןיא ךיז טקילײטַאב רע

 יד רַאפ טקנוּפלמַאז ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ןוא טעברַא עלערוטלוק ַא ןרָאװעג

 םיא טָאה ײצילָאּפ יד .טריטסערַא לָאמ ייווצ רע טרעוו 8 ןיא .ןטסידנוב

 רע .שזדָאל ןיא ןביילב וצ רעטייוו ךעלגעממוא םיא רַאפ זיא'ס .גיוא ןפיוא

 -רעבעװ יד רע טכװחַאב (ךיירטסע) ץַארג ןיא .דנַאלסױא ןייק טרירגימע

 ַארעג ןייק רע טרָאפ ןטרָאד ןופ .ךַאפ) ךיא ךיז טריציפילַאװק רע ואוו ,לוש

102 



 רע טקילײטַאב ללכב .דנוב ןרַאפ עּפורג-ףליה ַא טפַאש רע ואוו ,(דנַאלשטייד)

 -סיוא ןיא סעּפורג-ףליה עשידנוב יד ןופ טעברַא רעד ןיא קרַאטש רעייז ךיז
 ,דנַאל

 קיטעט ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 רעדנירגטימו ַא ןעוועג ץנימרעבליז םייח זיא גרובעדגַאמ ןיא ,דנַאלשטיײד ןיא

 ,סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא עזעידיי ןופ ןייארַאפ-טגנודליב ןופ רעציזרָאפ ןוא
 קנערק עשירַאטעלָארּפ יד .ךעלדימרעדמוא טעברַא טסידנוב רעשזדָאל רעד
 ןרעדנַאװקירוצ טסילשַאב רע .תוחוכ ענייז סיוא רעבָא טרעצ טכוזדניווש ---
 .שזדָאל ןייק

 ךיז טפרַאו ,רעקנַארק ַא ןיוש שטָאכ ,טָאטשםייה ןייז ןיא קירוצ
 רענעסקַאװעגרעדנַאנַאפ-טײרב רעד ןיא ןערב טימ ןיײרַא רָאסעּפָארּפ למייח
 ,רעטעברַא-ליטסקעט ןופ ןייארַאפ .פָארּפ ןופ רעציזרָאפ טרעוי רע .גנוגעוװַאב
 ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ
 -ָאק ןשיטָאטש ןופ דילגטימ ןוא עפרַאה ןופ דילגטימז גנוטלַאוװרַאפפ ,שוזדָאל

 יד .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ ערעווש יד זיא'ס .דנוב ןופ טעטימ
 ערעסעב ףיוא טפָאה'מ ןוא ףוס םוצ ךיז טרעטנענרעד המחלמי-טלעוו עטשרע

 ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ירעוט ןשידנוב ןכעלדימרעדמוא םעד רַאפ ,ןטייצ
 ןייז טקידנערַאפ ןוא ץרוטשי-טולבו ַא ןעמוקַאב רע טָאה 1918 טסוגיוא 7 םעד
 ןייטשנרעב .מ .ןבעל קידנזיורב ,שירעפמעק

( 

 רענכייא עזָאר
 עלעזייר זיא קסנימ ןיא .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ייב קסנימ ןיא ןריובעג

 ןעוועג .דנוב ןיא ןירַא -- ןרָאי ערעגניי יד ןיא ןפורעג יז טָאה ןעמ יו --

 ריא ןופ גנוגעװַאב רעשידנוב רעסיורג רעד ןיא רָאג זיב וויטקַא ןוא יירט

 ,טָאטש-םייה

 טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 -רַאפ טױרטרַאפנָא עקטסידנוב רעגניי רעד

 רעד תעב .ןטעברַא ןוא ןתוחילש ענעדיש

 -עגמורַא עלעזייר זיא 1905 ןופ עיצולָאװער ,

 יז ,ךעלטעטש ןוא טעטש טכוזַאב ןוא ןרָאפ

 רעד ןיא ןוטעגנײירַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא

 ,טעברַא רערענָאיצולָאװער

 עשירַאצ יד ןעוו ,עיצולָאװער רעד ךָאנ

 טמוק ,טקיטסעפַאב רעדיוו ךיז טָאה עיצקַאעד

 קיטעט ןייז וצ קעווצ ןטימ שזדָאל ןייק עזָאר

 ָאד .רטנעצ-רעטעברַא ןשידיי ןסיורג םעד ןיא

 ןפיוא טקוקעג טשינ .ןעניואוו ןיוש יז טביילב

 -קַא יז זיא ,גנוגעווַאב רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב |

 -רַא עשידיי ןופ ךעלזירק טריפ יז ,וויט

 ַא ןשיװצ טייקיטעט ַא קידנריפ .קעטָאילביב רעד ייב קיטעט זיא ,רעטעב
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 -ַאב ךיז יז טָאה ,לוש-סלדנַאװ רעשזרעגז רעד ןופ ןטנעגילעטניא עּפורג

 םיא טימ ןוא רענכייא בוקַאי טסידנוב םעד ,ייז ןופ םענייא טימ טדניירפ

 ,טַאהעג הנותח

 סױרַא רענכייא עזָאר ךיז טקור תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 קיטעט זיא יז .שזדָאל ןופ רעוט עשידנוב יד ןשיווצ ייר רעטשרע רעד ןיא

 ןעיורפ-רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ,גנוגעװַאב-לוש רעד ןיא

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל םוצ יז טרעהעג גנַאל ןרָאי .ףיקס ןוא ףַאי

 "מַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג רועיש ַא ןָא ףיוא ןירענדער ַא זיא רענכייא עזָאר

 עשידיי יד ךרוד טלייוװעג טרעוװ ןוא טַאר-טָאטש םוצ טרידידנַאק יז .ןעגנול

 טלַאה יז ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש ייר ַא טכוזַאב יז .ןטכיש עקידנטעברַא

 .ןעגניטימ-לַאװ ףיוא סױרַא טערט רעדָא ןעגנוזעלרָאפ

 ,טלעוו יד ןדנוצעגרעטנוא טָאה רעלטיה ןעוו ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא'ס

 ירפ 7 .שזדָאל טָאטש רעד וצ לענש ךיז ןרעטנענרעד תולייח עשטייד יד

 ןופ גנוציז ַא ןטלַאהעגּפָא גנוניואוו סאזָאר ןיא טרעו רעבמעטּפעס ןט6 ןופ

 ןביילב ןלָאז םירבח עקידנריפנָא עכלעוו ןעמיטשַאב וצ טעטימָאק רעשזדָאל

 יד ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןבלעז ןיא ךָאנ .קעװַא לָאזס רעװ ןוא

 ,טָאטש

 ייב סעיזיווער טריפעגכרוד ןרעוו ןשטייד עקיטרָא יד ןופ ףליה רעד טימ

 ןעמ טָאה ,ןפָארטעג טָאה'מ ןעמעוו ,טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעדילגטימ עלַא

 עלַא .עטריטסערַא יד ןשיװצ ןעוװעג זיא רענכייא אזָאר ךיוא ,טריטסערַא

 3 ךָאנ טָאה'מ ןעמעוו ,ןעזָאר ץוחַא ,ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךיג רָאג ןענייז

 ,טזָאלעגסױרַא ןקינייּפ םישדח

 ןייק קעװַא יז זיא ,עקרימ ןוא קענַאשז ,רעדניק ייווצ עריא טימ ןעמַאזוצ

 -ידרערעטנוא רעד ןיא טעברַא רעד וצ טלעטשעג ךיז יז טָאה ןטרָאד .עשרַאװ

 .עקרימ רעטכָאט יד ןוטעג ךיוא טָאה עבלעז סָאד ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעש

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעדניק רעד ןיא טקישעג יז טָאה ײטרַאּפ יד

 עצרוק ַא .גנוריפנָא רעד ןיא ןטעברַא וצ ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלוװ

 םוצ עקנילבערט ןייק ןדיי רעװעשרַאװ יד ןריפסיודַא ןבױהנָא ןרַאפ טייצ

 סעיצוטיטסניא עשידיי יד טרידיווקיל רעדרעמ-יצַאנ יד ןבָאה ,ןעגנערבמוא

 טָאה עירָאטַאנַאס-רעדניק עקיטכערּפ יד ךיוא .עיניל-ןַאב רעקצָאװטַא רעד ייב

 טָאה יז .רעדניק יד טימ ןעוועג זיא עזָאר עטרבח .לרוג ןבלעז םעד טלייטעג

 ןוא טעלגעג טָאה יז .ןייּפ ןוא קערש רעייז ןיא ןזָאלרַאפ ייז טלָאװעג טשינ

 קענַאשז ריא ,םוקמוא םוצ ייז טימ ןעגנַאגעגטימ ןוא ךעלרעדניק יד טשוקעג

 טיוט ןיא ךיוא רעטומ רעד טימ ןטּפָאהַאב ןייז וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עקרימ ןוא

 ַא טַאהעג טָאה לַאנָאסרעּפ ןופ לייט ַא םגה ,ןעגנַאגעגטימ ךיוא ןענייז ןוא ---

 .ןעװעטַאר וצ ךיז טייקכעלגעמ

 עזָאר עקטסידנוב עיירט יד ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ןוא טבעלעג טָאה ױזַא

 .רענכייא
 שעטיווװַאנַאמלעז .ל .א
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 סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד

 רעד .הרש ןוא לארשי ןופ ןוז .קלַאוװאוס ןיא 1887 רַאורבעפ 21 ןריובעג

 -אוס) יירעס לטעטש ןיא עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה רעטָאפ-

 לארשי טָאה עיגרענע ןוא ןטייקיאעפ ענייז קנַאדַא .(עינרעבוג רעקלַאװ
 ןיילַא קידנענידרַאפ ,גנוציטשרעטנוא רעקיטייז ןָא ןוא ןרידוטש וצ ןזיוװַאב

 רע טָאה ,טיורב לקיטש ןקורט ַא ףיוא

 -ידעמ םעד טקידנעעג 1885 רָאי ןיא

 -וא רעװקסָאמ ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצ
 ןעוועג רע זיא רעטעּפש .טעטיזרעווינ

 ןיא לָאטיּפש ןשיטָאטש ןופ רָאטקָאד

 -ןטלוק ַא טריפעג טָאה רע .קלַאוװאוס

 -עג זיא רעטומ יד .זיוה שידיי לער

 -טוג א ,םייה דרעשיטַאבעלַאב ַא ןופ ןעוו

 .ורפ עכעלמיטסקלָאֿפ ,ענעגיוצרעד

 טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס ןרָאֿפ

 ןייק ןגיוצעגרעכירַא ךיז עילימַאפ יד

 -ַאגרַאמ לאושי רָאטקָאד ואוו ,שזדָאל

 ןרָאװעג זיא ,טריציטקַארּפ טָאה סיל

 רעשידיי רעד ייב טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ

 ןיא קיטעט ןעוועג ןוא גנורעקלעפאב

 .סעיצוטיטסניא עשידיי ייר ַא

 "עג רעדנַאסקעלַא טָאה 1905 םורַא

 ןיא עיזַאנמיג עשהכולמ יד טקידנע

 ,ןטייקירעוװש עסיורג יד בילוצ .ש/דָאל

 ןעמוקנָא םייב טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ

 זיא ,ןטעטיזרעװינוא עשיסור יד ןיא

 -שטייד ןייק ןרידוטש ןרָאפעגקעװַא רע

 -עמ םעד 1912 רָאי ןיא טקידנערַאפ ןוא גרעבלעדייה ןיא טנרעלעג ךיז .דנַאל
 -עּפש רע טָאה םענייז םָאלּפיד םעד .גרובסַארטש ןיא טעטלוקַאפ ןשיניציד
 .ןַאזַאק ןיא טריציפירטסָאנ ,דנַאלסור ןיא ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,רעט

 ןעמוקַאב טשינ רעדנַאסקעלַא טָאה גנואיצרעד עשידיי עלעיצעּפס ַא
 -עג טָאה'מ ,גנומיטש עשידיי-לַאנָאיצַאנ ַא טשרעהעג רעבָא טָאה בוטש ןיא
 ןיא) רעדיל עשידיי ןעגנוזעג ןוא רוטַארעטיל עשידיי טנעיילעג ,שידיי טדער
 -נײרַא ךיוא ןגעלפ ןרעטלע יד .(רעדניק 5 ןעוועג ןענייז עילימַאפ רעד
 טימ טצונַאב ךיז טפָא ןבָאה רעדניק יד ,רעטרעוװו עשיסור רָאּפ ַא ןּפַאכ
 ,שיליוּפ

 -מיס רעשידנוב ַא ןרָאװעג רעדנַאסקעלַא זיא עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ

 -צָארט ,ןווָאטרַאמ טימ טנעקַאב טנָאנ ךיז רע טָאה דנַאלסיוא ןיא ,רעקיטַאּפ

 העּפשה רעד רעטנוא .,דנַאלסור ןופ רעריפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא ןוא ןיק
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 יד ןיא ךָאנ רעדנַאסקעלַא זיא ךילרע קירנעה ןוא רעסָארג וַאלסינָארב ןופ

 .דנוב ןיא ןטערטעגניײירַא ןטייצ עשירַאצ

 ןופ ןעוועג סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא
 רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .שזדָאל ןיא רעוט עשידנוב עטסבושח יד

 לָאצ ַא ןוא טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייועג ,דנוב ןופ טעטימָאק

 רעד ןיא טצעשעג ךיוה ןעוועג זיא רע .טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל ןעוועג ןרָאי
 .טפַאשלעזעג רעשיליוּפ ןוא רעשידיי

 ,םינּפ לקנוט ַא טימ רעקיסקיוועגכיוה ַא --- סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד

 "עג ןעוועג זיא -- ןעגנוגעווַאב עשיגרענע ןוא ןגיוא ענירג ,רָאה עטכידעג
 -לעזעג:שיטילָאּפ ןייז רַאפ יא ,רעקידעמ סלַא טעברַא ןייז רַאפ יא טעטכַא
 רע .ןדנוברַאפ ןעוועג םיא ייב עדייב ןענייז סָאװ ,טייקיטעט רעכעלטּפַאש
 רעירפ ןעמ זומ ,עקנַארק ןלייה תמא ןַא ףיוא ןענעק וצ; זַא ,ןגָאז טגעלפ
 ,"גנונעדרָא עכעלטפַאשלעזעג רעזנוא ןרעדנע ןוא ןלייהסיוא

 -רֶא ןעועג :עיציזָאּפ ענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ רע טָאה רָאטקָאד סלַא
 רעשזדָאל ןיא ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רָאטַאניד
 ןלַאפעג ןיילַא ןטרָאד זיא רע) שטשָאגָאדַאר ןיא לָאטיּפש ןשיטָאטש ןסיורג
 שרַאמנײרַא ןזיב גנַאל ןרָאי .(טייקנַארק סופיט ערעווש ַא טּפַאכעג ןוא ןברק ַא
 ןבלעז ןופ רָאטקעריד ןעוועג רע זיא 1929 רעבמעטּפעס ןיא ןשטייד יד ןופ
 סרעדנוזַאב ,טעברַאעג ךס ַא רע טָאה טיבעג-גנושרָאפ ןפיוא ךיוא ,לָאטיּפש
 ענייז ןופ ןטַאטלוזער יד .סעקשיק ןוא ןגָאמ ןיא ןטייקנַארק יד ןשרָאפ םייב
 ןוא ןלַאנרושז-ךַאפ עשיניצידעמ יד ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןעגנושרָאפ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעטעּפש ןענייז ןדָאטעמ-גנושרָאפ עיינ ענייז ןופ עכעלטע
 .רעבעל ןוא ןנָאמ ןלייה םייב סרעדנוזַאב ,טלעו רעשיניצידעמ רעד ןיא
 .ןזיוועגנָא רעטשרע רעד רע טָאה ןעגנוניישרעד-טייקנַארק עסיוועג ףיוא
 .רד זיא דנַאלסיױא ןוא ןלױּפ ןיא ןסערגנָאק עשיניצידעמ ליפ ףיוא ךיוא
 ןגעו טעברַא עכעלטפַאשנסיו ַא סנייז .ויטקַא רעייז ןעוועג סילָאגרַאמ
 ןיז .ןטעטיזרעװינוא ייר ַא ןיא טצונעג רעטעּפש ןעמ טָאה טכוזדניווש
 ,טנרעלעג קידנעטש טָאה רע ,טקידנעעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה םוידוטש

 עקידרדסכ ענייז טימ ,ןורכז ןלַאנעמָאנעפ ןוא ןטייקיאעפ עסיורג ענייז טימ
 ,קיטקַארּפ רעד ןיא ןדנעװנָא ןעגנוכיירגרעד עשיטערָאעט יד ןעגנואימַאב

 -- ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע-לַאיצָאס יד ןופ ןשינעטנעק עכעלטנירג ענייז טימ
 -עמ ןלַאיצַאס ַא ןופ רעטסומ ַא ןעװעג סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא ,רד זיא
 ןסילָאגרַאמ טלייוװעגסיוא טַאר-טָאטש רעשזדָאל רעד טָאה 1927 ןיא ,רעקיד
 ןטלַאהעגנָא טָאה רע סָאװ ,טמַא ןַא -- טַארטסיגַאמ ןופ (קינװַאל) דילגטימ סלַא
 -טייהטנוזעג ןטימ ןריפוצנָא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא םיא .טייצ רָאי 7
 זיא רע ,ןלױּפ ןיא עיצוטיטסניא-רעטסומ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,טנעמטרַאּפעד

 דילגטימ ַא ןעוועג ןוא רעמַאק-םירױטקָאד רעד ןיא ןרָאװעג טלייועג רדסכ

 ,טכירעג-םיריוטקָאד ןופ
 ןקרַאטש ַא ךיוא טָאהעג קיטייצכיילג טָאה סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא

 ןגעוו טכעלטנפערַאּפ ןוא ןגָארפ עשיטסילַאיצָאס-שיטערָאעט רַאפ סערעטניא

 ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .ןעלקיטרַא עכעלטע םעד

 רעד ןיא ןטַארעּפער ןטלַאהעג ןוא רעקעוו רעשזדָאל טַאלבנכָאװ ןשידנוב
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 -ינוא:רעטעברַא ןשיליוּפ ןיא ךיוא יו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ,עגיל-רוטלוק
 ןעװעג זיא רע .טײקיטפַאהנסיוװעג ןוא תוירחַא טימ דימת .רוט טעטיזרעוו
 ,םזילַאיצַאס ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט יד ןיא טנװַאהַאב טוג

 זיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעדנטיײדַאב ןוא שטנעמ רענייפ רעד טָא
 טנעה-יצַאנ עשיחצור יד ןופ ןעמוקוצמוא עטשרע עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג
 ןופ געט עטשרע יד ןיא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו ,ןלױּפ ןטריּפוקָא ןיא

 ןביוהעגנָא דלַאב ייז ןבָאה ,שזדָאל ןעמונרַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 -ַאב וצ ךיז ןזיװַאב ןבָאה רעוט עשידנוב לייט .רעוט עשידנוב ןריטסערַא וצ
 סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד .עשרַאו ןייק קעװַא ןענייז ערעדנַא ,ןטלַאה
 עטנעַָאנ ןוא החּפשמ ןייז טרעלקרעד טָאה רע .ןוט טלָאװעג טשינ סע טָאה

 טמַא-רעריפנָא םעד ןזָאלרַאפ וצ טשינ םיא טביולרעד ןסיוועג ןייז זַא ,םירבח
 טקוקעג טשינ ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןביילב רע טעװ רעבירעד ,לָאטיּפש ןיא
 ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןפיוא ןביילב גנַאל .םיא רַאפ רַאפעג רעסיורג רעד ףיוא
 ןכיגניא םיא ןבָאה סיצַאנ יד .טרעשַאב ןעוועג טשינ ןיוש םיא זיא ןטסָאּפ
 ,טריטסערַא

 -לעגיז יכדרמ לאומש) רוטרַא .ז טלייצרעד רעטעּפש טָאה םעד ןגעוו

 רבח טריטסערַא שזדָאל ןיא ָאּפַאטשעג יד טָאה 1929 רעבמעווָאנ ןיא , : (םיֹוב
 ןרָאי .ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנייר יד ןופ םענייא ,סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד

 דילגטימ ַא ןוא שזדָאל ןיא דנוב ןופ טנַאטנעזערּפער רעד ןעוועג רע זיא גנַאל

 יַארטנעצנָאק ןיא ןטלַאהעג םיא ייז ןבָאה טייצ שצרוק ַא; ..."טַארטסיגַאמ ןופ
 טייהנגעלעג יד טַאהעג רעצעמע טָאה לָאמנייא .שזדָאל רעטניה רעגַאל-עיצ

 ןוא םינּפ ןלָאװשרַאפ ןייז ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה'ס .ןעז וצ םיא
 ןטימ ןעלקָאש ןעמוטש ַא טימ .םיא טגָאלש ןעמ יצ טגערפעג םיא טָאה'מ
 ןהעש רעדרעמ יד םיא ןבָאה גָאט ןדעי .עגַארפ יד טקיטעטשַאב רע טָאה ּפָאק
 ?ןבעל ןייז טקידנערַאפ ליוק-רעװלָאװער ַא טימ ןבָאה ייז זיב ,ןגָאלשעג גנַאל

 ַא ןיא ןטלַאהעג טסערַא ןכָאנ םיא ןעמ טָאה תועידי ענעמוקַאב טיול

 -ַאר ןיא קירבַאפ ַא ןופ ןפַאשעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,רעגַאל ןקיליײװטיײיצ
 -עג קרַאטש ןסילָאגרַאמ ןעמ טָאה ןטרָאד .שזרעגז ןייק געוו ןפיוא ,שטשָאגָאד
 תונכש ןיא דלַאװ ַא ןיא ןסָאשרעד ןבָאה םיא ןלָאז םיחצור-יצַאנ יד .טרעטַאמ
 טָאה'מ תעב ןסָאשרעד ןבָאה םיא ןעמ לָאז חסונ ןרעדנַא ןַא טיול .רעגַאל ןופ
 -יצידעמ ןבעגעג געוו ןפיוא טָאה רע ןוא עטריטסערַא עיטרַאּפ ַא ןבירטעג
 ,ןקנַארק ַא ףליה עשינ

 ןוז ַא טימ -- סילָאגרַאמ ענַא .רד -- יורפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא ,עשרַאװ ןייק קעװַא ןענייז ייז .רעטכָאט ןוא
 רעטכָאט יד .ןבעל ןבילבעג ןוא סיצַאנ יד ןגעק טעברַא רעשידרערעטנוא
 ,1944 דנַאטשפיוא רעװעשרַאװ ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה ַאלַא

 -- שװזדָאל) ןָאסקרַאמ עגיוודַאי רעטסעווש ןייז ןופ עיצַאמרַאפניױא = ; .ב

 שודָאל) ןַאמלימ לאומש ,(סעלעשזרדנַא סָאל --- שזדָאל) שטיוועקטונ ייגרעס ,(זירַאּפ

 בקעי .קרָאי-וינ ,1941 רַאורבעפ ,1 .מונ טייצ רצונוא : רוטרַא .ז .(קרָאי-וינ ---

 ,(ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא) ַאטצנ רָצשודָאל ןופ טטבכישצג יד ; גרעבנרינ

 ץרעה .ש יי .1048 קרָאי-וונ
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 שטיווָאבוקַאי עדלָאג

 יד ,דיסח רערעג ַא -- רעטָאפ רעד .עילָאװ עקסנודז ןופ טמַאטשעג
 ,טיונ ןטילעג ןוא םורפ רעייז ןעוועג ןענייז רעדניק עלַא ןוא ןרעטלע

 הא השמ טנַאקירבַאפ ַא ןעוועג זיא שזדָאל ןיא
 + סעדלָאג ךיז טָאה .עילָאװ עקסנודז ןופ דיסח
 ןגעוו טגָאלקֲאב םיא רַאפ לָאמנייא רעטָאפ
 רעניו ןרהא השמ .דמעמ ןקירעיורט ןייז
 ךס ַא טקיטפעשַאב רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה
 רע ,םידיסח רערעג ןופ רעדניק ,ךעלדיימ

 ךעלדיימ יד טעברַא ןבעג וצ ךיוא טיירג זיא
 ,ריע-ןב ןייז ןופ

 שזדָאל ןייק ןעמוקעג עדלָאג זיא ױזַא ןוא

 -ַאפ סרעניוו ןיא ןירעּפָאטש ַא ןרָאװעג ןוא
 גנערטש ןעוועג רעטייוו יז זיא טייצ ַא .קירב
 -קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ ןטניוו יד .םורפ
 יד ריא וצ ןגָארטרעד רעבָא ןבָאה טָאטש
 ,עיירט ַא טרעוו יז .םזילַאיצָאס ןופ הרושב

 "-עגרעביא המשנ רעטרַאצ רעצנַאג ריא טימ
 ױזַא ,ןביולג ןטלַא ריא ןיא ןעוועג ןטכענ זיא יז םורפ יו .עקטסידנוב ענעבעג
 רעכלעוו טימ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טציא יז זיא ןטיהעגּפָא םורפ
 ,ןטפָאהַאב ךיז טָאה יז

 זיא'ס .עקטסילַאיצָאס עמורפ ַא יו טבעלעג טָאה שטיװָאבוקַאי עדלָאג
 ןעוועג זיא יז .םישעמ ןוא רעטרעוו עריא ןשיווצ ךורּפשרעדיװ ןייק ָאטשינ
 םעד ןיא זיא גרעברעבליז םהרבא ןַאמ ריא ךיוא .ץנַאג ןוא ןייר שילַארָאמ

 ןוז רעייז ןגיוצרעד ייז ןבָאה טסייג ןבלעז ןיא .ריא וצ ךעלנע ןעוועג טרּפ
 ,רעטכָאט ןוא

 עקידנצנעלג ַא ןסקַאװעגסיױא זיא יורפ רעמורפ ,רעטרַאצ רעד טָא ןופ
 -טימ:-סגנוטלַאװרַאפ עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז ,ןירעוט-רעטעברַא
 ךיוא טָאה יז .רעטעברַא-ליטסקעט ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא רעדילג

 עסיורג ףיוא ןדייר טגעלפ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל םוצ טרעהעג
 טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ
 ריא וצ טַאהעג ןבָאה ןעיורפ סרעדנוזַאב ןוא רעטעברַא יד .ךעלטעטש ןוא
 ןעמ זיא ,ץרַאה ןפיוא טקירדעג סעּפע ןצימע טָאה .יורטוצ ןטסערג םעד
 רעוו ,רעדניק טימ תורצ טַאהעג טָאה'ס רעוו .הצע ןַא ךָאנ ריא וצ ןעמוקעג
 סָאד ןענעפע ןעמוקעג זיא -- םיכוסכס:בייוו ןוא -ןַאמ ןופ ןטילעג טָאה'ס
 סָאװ ,ןעמַאמ רעטוג ַא ףיוא יו טקוקעג ריא ףיוא טָאה'מ .,ןעדלָאג רַאפ ץרַאה
 ,ןפלעה ןעק ןוא רעצ סמענעי טימ טליפ

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי עכעלקערש יד ןיא ךיוא
 ןיא ויטקַא ןעוועג זיא יז ,טייקיטעט עשידנוב ריא ןסירעגרעביא טשינ עדלָאג
 ןלַאװק עיינ טנפעעג ריא ייב ךיז ןבָאה'ס .ףוס עמַאס ןזיב ָאטעג רעשזדָאל
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 עלַא ןגָארטוצרעביא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ריא ןבָאה סָאװ ,עיגרענע ןופ

 -ַארַאּפ ַא זיא ןַאמ רעד .טרעטנומעג ,טסיירטעג ,ןפלָאהעג ןדעי טָאה יז ,ּפעלק

 ןופ סױרַא סיצַאנ יד ןעמענ ,ןקנַארק-ןגנול ַא ,ןוז םעד ,ןברָאטשעג רעטריזיל

 יז ,ךיז טקרַאטש עדלָאג .ןענערברַאפ וצ קעװַא םיא ןקיש ןוא לָאטיּפש

 ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ריא רעטייוו טוט

 טרעוו ,טרידיוװקיל קיטליגדנע 1944 טרעוו ָאטעג רעשזדָאל רעד ןעוו

 -דרָאמ םענעי ןיא .םישטנעיװשָא ןייק טריפעגקעװַא רעטכָאט רעד טימ עדלָאג

 -מוא רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזוצ גרעברעבליז-שטיווָאבוקַאי עדלָאג זיא רעגַאל

 שטיוָאנַאמלעז .ל .א יןרָאװעג סגנערבעג
0 

 שטיוועקטונ ךורב

 ַא ךיז טניפעג ,רבק-רעדירב ַא רעביא ,םלוע-תיב רעוװָאקרטעיּפ ןפיוא
 -יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ענעמוקעגמוא ,ןטסידנוב ןופ חבצמ עמַאזניימעג
 םעד טעמדיועג זיא הבצמ רעקידתופתושב רעד ןופ לייט ַא ,טפַאשרעה
 דנוב ןופ רַאטערקעס-ײײטרַאּפ ןקירָאי-גנַאל;

 רע ."שטיוועקטונ (עיניּפ) ךורב ,שזדָאל ןיא
 טימ ,טײקנַארק-סופיט ַא ןופ ןברָאטשעג זיא
 ןייז ףיוא טקעטשעגנָא ךיז טָאה רע רעכלעוו

 -ַָאס רעד ןופ רעריפנָא סלַא ָאטעג ןיא טמַא

 רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא-ץוש רעלַאיצ
 ,וָאקרטעיּפ ןיא הליהק

 ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיוועקטונ ךורב
 ,שזדָאל ןיא החּפשמ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא
 רעד ןופ רעליש ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשב
 וצ טרעהעג רע טָאה ,עיזַאנמיג רעשיסור
 ,זיירק-רעליש ןרענָאיצולָאװער ןלַאגעלמוא ןַא

 דנוב ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא 1902 ןיא
 ןטלַאהַאב וצ טױרטרַאפנָא םיא טָאה ןעמ ןוא
 -ינַאגרָא-ץושטסבלעז רעד ןופ רעוועג ךיוא ןוא ןלַאירעטַאמ-וויכרַא עקיטכיוו
 .עיצַאז

 -שרע רעד ןופ ביױהנָא זיב ןטלַאהעגנָא רע טָאה רַאויכרַא ןופ טכילפ יד
 רעמ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא ןענייז ןויכרַא יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעט
 ןטגנערבעגמוא-שיגַארט רעזנוא ןופ ןרעטלע יד וצ -- גנוניואוו רערעכיז
 ,סַאג עקטורק רעד ףיוא סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד רבח סיצַאנ יד ךרוד
 -רעביא ןַא ןעוועג ןײלַא זיא סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד ןופ רעטָאפ רעד)
 ךיז עיטַאּפמיס טימ טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,טסינויצ רעטגייצ
 יד ןטלַאהַאבוצסױא ןעמונעגרעביא קיליוװיירפ טָאה ןוא .דנוב םוצ ןגױצַאב

 .(דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ ןוויכרַא
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 -עגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןקרַאטש םעד ןיא ויטקַא ןעוועג זיא רע
 םינָאדװעסּפ םעד ןעמוקַאב ײטרַאּפ רעד ןיא טָאה ןוא שזדָאל ןיא עטלעטש

 עקידרעטעּפש יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג ךיוא זיא רע ןכלעוו רעטנוא ,עיניפ

 | .ןרָאי
 עירעמרַאדנַאשז רעשזדָאל רעד ךרוד טריטסערַא רע טרעוו 1908 ןיא

 קנַאד ַא .ריביס-חרזמ ןיא גנוקישרַאפ רָאי 5 ףיוא טלייטרוארַאפ טרעוו ןוא

 רעד ןיא .טשלעפעג לײטרוא רעד טרעװ ,טניירפ עכיירסולפנייא

 ןייק ןרעוו וצ טקישעגּפָא ןטייק ןיא ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,טכַאנ

 ,הסיפת רעקשיקול רענליוו רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא רָאנ רע זיא ,ריביס
 ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע זַא ,םורַא געט עקינייא ןיא םיא טעדלעמ ןעמ ואוו

 ...ענליוו --- ןייק

 רעטייוו זיא רע ואוו ,שזדָאל ןייק קירוצ רע טמוק םורַא רָאי עכעלטע ןיא

 -ָאילביב ןדנירג םייב טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה ןוא דנוב ןיא וויטקַא

 ןעוועג סרעדנוזַאב זיא ןוא רעטעברַא רַאפ ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא ןקעט

 יָאט) .ָא .ק .ט ןופ קעטָאילביב רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןיא קיטעט

 -ליב ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג -- יטַאיװשָא אינעיוועשזק ָאװטסישזַאוו

 ,(גנוד

 "עג ,טנפָאװטנַא טרעוו רעטילימ-עיצַאּפוקָא עשטייד סָאד ןעוו ,1918 ןיא

 סָאװ ,טעטימָאק ןעמַאזנימעג ַא וצ דנוב ןופ רעייטשרָאפ סלַא רע טרעה

 ןופ טעטימָאק ןרענָאיצולָאװער ןשירעטילימ ַא טימ גנודניברַאפ ןיא טייטש

 ןופ רענייא סלַא טלייװעגסיוא ךיוא רע טרעוו דלַאב ,ײמרַא רעשטייד רעד

 סָאװ ,שזדָאל ןיא ןטַאר-רעטעברַא ענענַאטשטנַא-יינ יד ןופ ןרַאטערקעס יד

 ןסיורג ַא טַאהעג הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ייב ןבכָאה

 ,טָאטש ןיא סולפנייא

 ןיא המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1915 רָאי ןופ

 -טשינ ַא ןופ טמַא םעד שטיוװעקטונ רבח טמענרַאפ 1929 רעבמעטּפעס

 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָאײטרַאּפ רעשזדָאל רעד ןופ רַאטערקעס ןטלָאצעג

 ַא ןרָאװעג טלייועגסיױא לָאמ ןטשרע םוצ זיא שזדָאל ןיא ןעוו

 עשידנוב יד ןופ גנַאלרַאפ ןטיול זיא ,טַאר-טָאטש ןיא ןטסילַאיצָאס טייהרעמ

 גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןיא ןעגנורעדנע ערעדנַא ןשיװצ רענעמטַאר

 -לעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי ןופ טָאקיָאב רעד ןרָאװעג ןכָארבעג ךיוא

 ןעוועג טלָאמעד זיא שטיוועקטונ (עיניּפ) ךורב .ןטמַא עשיטָאטש יד ןיא עט

 -עגוצ ןענייז עכלעוו ,ןטסידנוב ,עטמַאַאב עשיטָאטש עטשרע יד ןופ רענייא

 "עג רעד ןיא ,טמַא ןייז ןיא .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונ

 גנולײטּפָא רעד טימ ןעוו ,טעברַאעג טשרעוצ רע טָאה ,גנוליײטּפָא-טייהטנוז

 .סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד רבח קינװַאל רעשידנוב רעד טריפעגנָא טָאה

 "ייק םיא טָאה רעטעּפש .רעטלעטשעגנָא רעטפַאהנסיװעג ַא ןעוועג זיא רע

 טעטלַאװרַאפ טייצ עסיוועג ַא ןבָאה עכלעוו ,ןרַאסימָאק עשיטָאטש יד ןופ רענ

 -טָאטש עשיטסילַאיצָאס עיינ ַא ןעמוקעג זיא'ס זיב םינינע עשיטָאטש יד טימ

 זיא שטיוועקטונ רבח .טמַא ןופ ןקיטייזַאב וצ טגַאװעג טשינ ,גנוטלַאװרַאפ

 טריּפוקָא ןבָאה ןעײמרַא עשיטסירעלטיה יד זיב ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג
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 "ידיי עלַא טקיטיײיזַאב דלַאב ןבָאה סיצַאנ יד ,19239 רעבמעטּפעס ןיא שזדָאל
 .סנטסָאּפ עשיטָאטש יד ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןוא עטלעטשעגנָא עש

 ןרָאװעג טצעזעגסױרַא רע זיא רעדניק ענייז טימ ןעמַאזיצ
 ךיוא .װָאקרטעיּפ ןייק טקישעגסױרַא רע טרעו רעטעּפש .הריד רעד ןופ
 ,טָאטש ןיא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנוב ןיא ויטקַא רֶע זיא ָאד
 ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע זיב ךעלדימרעדמוא טעברַאעג טָאה עיניּפ רבח
 ,המשנ

 "ידנוב רעלַאגעלמוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא סָאװ ,קעילע ןוז ןייז
 סָאװ ,יליל רעטכָאט יד .ןשטייד יד ןופ םוא טמוק ,גנוגעווַאב-רעדניק רעש
 ,ןעזלעב-ןעגרעב ןוא םישטנעיװשָא ןופ ןרעגַאל-םניהג יד טכַאמעגכרוד טָאה
 ךיוא זיא יז ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא עקטסידנוב עקיטעט ַא טציא זיא

 ,גניר-רעטעברַא ןיא וויטקַא

 -עגרעביא ןוא עטסיירטעג ,עטסנייפ יד וצ טרעהעג טָאה עיניפ רבח
 רענעדײשַאב ןוא רעליטש רעייז ַא ןעוועג זיא רע .םירבח:יײטרַאּפ עטסנבעג
 ןייז .ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא טרָאװ ַא ןעמונעג רע טָאה ןטלעז .רבח
 "ַאוצ טָאה (גייוצנעזָאר םייה רעד ןופ) עלעה עטרבח ,ןירעטיײלגַאב-סנבעל

 -ייווצ רעד רַאפ ץרוק זיא יז זיב ײטרַאּפ רעד ןיא טעברַאעגטימ םיא טימ ןעמ
 מ .ש וא נ ס .ןברָאטשעג המחלמ-טלעוו רעט

 (ָאקנעדָאלָאכ דוד) ווָארעסיא עטנ

 עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד -- וועשטידרעב ןיא 1889 ןריובעג

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא 1943 רַאונַאי 18 םעד סיצַאנ

 -ַאלָאכ דוד ןקידרעטעּפש םעד) וָארעסיא עטנ ןופ טנגוי רעד ןגעוו

 ; סילָאי סקַאמ ריע-ןב ןייז טלייצרעד (ָאקנעד

 יד ןטלַאהסיא טנעקעג טשינ טָאה רעטָאפ רעקנַארק קידנעטש רעד;

 ריא טימ ךיז טָאה רעגרָאזרַאפ-הסנרּפ ַא ןופ טסַאל יד ןוא עילימַאפ עניילק

 -רב א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןעטנ ףיוא טגיײלעגפיורַא טייקרעווש רעצנַאג

 -רעסיוא ןַא טימ ,תולעמ ליפ טימ רוטַאנ רעד ןופ ןעקנַאשַאב .לרוחב-הווצמ

 -פיוא ןפורעגסױרַא םיא ףיוא קוק ןטשרע םייב ןיוש טָאה סָאװ ,ןעזסיוא ןכעל

 ןרָאלק ,ןרעטש ןשינדמל ,ןרָאי יד טיול טשינ ,ןסיורג ַא טימ ;טײקמַאזקרעמ

 ןורכז ןטנכייצעגסיוא ןַא טימ :;ןגיוא עיולב עטנפעעצ טיירב יד ןופ קוק

 -סױרַא רָאי ןציירד ענייז וצ ןיוש רע טָאה -- טפירשטנַאה רעקידלרעּפ ןוא

 ןופ תודוס יד ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ןסיוו וצ רעגַאב ןקידרעביפ ַא ןזיוועג

 ןייז טימ .םענעטָארעג רָאג זיב ַא רַאפ טמשעג ןוא 'ךעלתויתוא עניילק יד'

 ןלהוש רָאּפ יד רעביא ןגָארטעצ סיז ךיז טָאה סָאװ ,עלעמיטש גניי ,קידנעגנילק

 עלעגניי ענעטָארעג סָאד זיא ,'הרות רעד ןיא תבש טנעיילעג' טָאה רע ואוו

 ןגיוצעג טָאה סָאװ עיצקַארטַא ןימ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טייצ רענעי ןיא

121 



 'רעטריטנעטַאּפ רעד רָאי ןציירד ענייז וצ ןרָאװעג עקַאט זיא ןוא רערעהוצ
 -ידרעב ןקיטלָאמעד ןופ ןלהוש עקילָאצליפ יד ןופ עכעלטע ןיא ארוק-לעב
 סנגרָאמירפ רעטניוו עקידתבש עטלַאק יד ןיא ןפָאלעגמורַא זיא עטנ ..."וועשט

 -נָא רעד וצ טלעטשעגוצ ךעלטקניּפ ךיז ,רעטייווצ רעד ןיא להוש ןייא ןופ

 הלילח ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ ,"הרות רעד ןיא ןענעייל , וצ טייצ רעטנכייצעג
 רעד ןופ לַאװק-טּפיוה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ארוק-לעב ןופ "הסנרּפ יד;
 ןטַאט ןקידנטסוה קידנעטש ,ןקנַארק ןטימ עילימַאפ רעמערָא

 ןוא -לַאינָאלָאק סעסילאי ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא רע טרעו רעטעּפש

 רע טמענ ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא רעכעה ןגייטש ןענָאק וצ .טפעשעג-ןברַאפ
 עטַאט רעמורפ רעד .,רוטַארעטיל עשיסור ןענעייל ןוא שיטור ןענרעל וצ ךיז
 רעמ רע טנרעל ,ןייז וצ רעצמ טשינ םיא ידכ .ןדירפוצ טשינ םעד ןופ זיא
 רעד זיא דָארג .רערעל ַא ייב ןטנווָא יד טגנערברַאפ רָאנ ,םייח רעד ןיא טשינ
 וװעשטידרעב ןיא סעצווָארקסיא עּפורג רעד ןופ רעריפנָא ןַא ןעוועג רערעל
 ,רערעל ןופ גנוקריוו עטקעריד יד .םזילַאיצָאס םוצ דימלת ןייז טרעקאב ןוא

 ַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טייקטבילרַאפ ענעגייא יד ךיוא יו
 -רַאפ ַא ןרָאװעג זיא לגניי רעשידיי רעמערָא רעד זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה רוט
 טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ,ץעיווָארקסיא רעטנערב
 רעוועשטידרעב יד ןופ שרעדנַא ןוא טייוו ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טלעוו רעיינ ַא

 ,ךעלסעג
 -- סילָאי סקַאמ טניירפ-טנגוי ןייז רעביא-טיג -- טלעוו עשידיי יד;

 ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טָאה לסעג עשידיי עמערָא סָאד
 ןעמַאזוצ ןוא קידכעבענ ןוא ךיילב ױזַא ןעזעגסיוא ,טנעײלעגנָא ןוא טרעהעגנָא
 עטנ ןקידבושימ קידנעטש םעד .ןושל עשידיי עמערָא סָאד ךיוא םעד טימ
 טרעוו ךַארּפש עשירדיי יד ןדיימסיוא סָאד :ןענעקרעד וצ טשינרָאג ןיוש זיא

 טרעוו ,טײקיטעט-ייטרַאּפ ןייז ןיא טגייטש רע, ..."רוטַאנ עטייווצ ַא םיא ייב
 ןופ עיצקעס עשיניַארקוא -- 'אקליּפס' ןופ ןעייר יד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא
 יד סָאװרַאפ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא רשכ ןזיא (דנוב) 'יאקליּפס' עשיניַארקוא
 רעד טרעוו רעכלעוו ,ןעטנ רַאפ טשינ טייטש עגַארפ יד -- ףירט זיא דנוב
 ןופ רוטַארעטיל ןטיײרּפשרַאפ סָאד ןריזינַאגרָא םייב רעריפנָא רעטסוויטקַא
 -ַאפ עשיטָאטש ךיוא לייט םוצ ןוא םירעיוּפ עשיניַארקוא ןשיוצ !אקליּפש
 לארשי-ץרא ןייק סיוא טרעדנַאװ רעטָאפ רעזעיגילער ןייז .?רעטעברַא-קירב
 "וצּפָא ךיז רעמ ךָאנ ןוז ןרַאפ רעטש רעדעי טקיטיײזַאב טרעװ טלַאמעד ןוא

 ,טעברַא-ייטרַאּפ רעד ןבעג

 רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה טייקיטעט עוויטקַא יד
 -ידרעב ןופ ןרעװ וצ םלענ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא עטנ ןוא עירעמרַאדנַאשז
 רע .לַאגעלמוא טייצ ַא טבעל רע ואוו ,וועיק ןייק קעװַא טרָאפ רע .וועשט
 ןטרָאד ןופ רע זומ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ .הסיפת רעוועיק ןיא ןײרַא טלַאפ

 דוד -- ןעמָאנ םעיינ ַא ףיוא ןבעל וצ ןָא טביוה רע .קעװַא ףוס-לכ-ףוס

 עשיגַארט עטצעל ענייז וצ זיב ןבילבעג ןיוש זיא רע ןכלעוו ייב ,ָאקנעדָאלָאכ

 ,געט

172 



 -כוב ַא יו טעברַא ןוא 1908 ןיא שזדָאל ןייק טמוק ָאקנעדָאלָאכ דוד
 -רענע 1912-12 ןרָאי יד ןיא רע טָאה ָאד ,עמריפ-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלָאה
 -נָא:סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןדנירג םייב טעברַאעג שיג
 -נָא ןַא טליּפשעג רע טָאה ןייארַאפ ןטעדנירגעג-יינ םעד ןיא ,עטלעטשעג

 זיא ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .,לָאר ענעעזעג
 טָאה'מ ואוו ,גנולמַאזרַאפ רעשימרוטש רעייז רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג
 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסור םוצ טַאגעלעד ַא טלייוועג

 -עגסיוא זיא טַאגעלעד סלַא .עװקסָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ 1912 רעמוז זיא סָאװ
 רעכלעוו ,טסידנוב ַא ,גרובצניג ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןבילק
 ןעוועג זיא יקסנערעק) רָאפנעמַאזצ םעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןרָאװעג זיא
 ןטסידנוב -ןטַאגעלעד ערעדנַא עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא (רעציזרָאפ
 ןעוועג ךיוא זיא עטריטסערַא יד ןשיווצ) עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא
 יד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ ָאקנעדָאלָאכ טָאה ןייארַאפ ןיא .,(ךילרע קירנעה

 זיא רע ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1914 יַאמ ןט1 םעד בע .ןטסידנוב
 -יפָא רע זיא עמרוט ןיא .סַאג עשלימ ףיוא עמרוט רעד ןיא ןכָאװ 6 ןסעזעג
 .ךנוב ןֹופ דילגטימ א ןרָאװעג לעיצ

 "וצ ָאקנעדָאלָאכ טרָאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןֿכָאנ
 ןוא שזדָאל ןיא קירוצ החּפשמ ןייז טימ רע טמוק 1919 ןיא .וועיק ןייק קיר
 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא דלַאב טּרעװ

 ,דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ טַאגעלעד סלַא רע טראפ 1920 לירּפַא ןיא

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא יװ .עקָארק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ
 -ַאב ןכָאנ .רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ םוצ רע טרעהעג ,גנוטכיר רעקניל

 ןוא עדער עשיטירק ַא ןטלַאהעג רע טָאה טעטימָאקילַארטנעצ ןופ טכיר
 ןעגַארפ-סנעבעל ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןופ עיצקַאדער יד זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ייברעד
 "ַאב ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןעגנוטכיר יד וצ שיאיײטרַאּפמוא ןעוועג טשינ זיא
 ףכית םיא טָאװ םעדעמ רימידַאלװ רָאטקַאדער רעד .עקניל יד טהלווע

 עלַא טשינ עקַאט טלדנַאהַאב עיצקַאדער יד זַא ,טגָאזעג ןוא טרעפטנעעגּפָא
 עטוג זיולב ןעמ טקווד עטכער ןופ :ןיז ןטרעקרַאפ ַא ןיא רעבָא ,ךיילג
 ירַא עטכעלש .רעביירש עטלושעג ןייק טשינ ייז ןלעפ סע לייוו ,ןעלקיטרַא

 זיא גנואיצַאב ערעדנַא ןַא .ןיירַא ברָאק ןיא ןעמ טפרַאװ עטכער ןופ ןעלקיט

 -ירשד ,רעביירש עטינעג ייז טלעפ סע זַא ,טסייוו ןעמ ,עקניל ןופ ןעלקיטרַא וצ
 רע זַא ,ןעװַארּפסױא םיא ןעק'מ ביוא ,לקיטרַא ןדעי ןָא ייז ןופ ןעמ טמענ רעב
 לקיטרַא ןַא סָאקנעדָאלָאכ טריקַארברַאפ טָאה'מ ביוא .קיאעפ-קורד ןייז לָאז

 ןקורדסיוא עקיסַאּפ טשינ ןעוועג ןענייז טרָאד סָאװ ,וַאפרעד ןעוועג סע זיא
 ןעוועג ןטרָאד זיא דנוב רעד) עניארקוא ןיא דנוב ןטכער ןופ סערדַא ןפיוא
 ןיא ןשינעעשעג יד ןגעװ ןעלקיטרַא ערעדנַא סָאקנעדָאלָאכ .,ןטלָאּפשעג
 רעשיטילָאּפ ןייז םגה ,רעטרעוו סמעדעמ .(טקורדעג ןעוועג ַאי ןענייז עניַארקוא
 ַא טכַאמעג טָאה ,רעניילק ַא ןעוועג זיא רָאפנעמַאװצ םעד ףיוא סולפנייא
 -עג טשינ רעמ ןיוש טָאה ָאקנעדָאלַאכ ,ןטַאגעלעד עלַא ףיוא םשור ןקרַאטש

 .ןרָאפעגמײהַא רָאפנעמַאזוצ ןופ גנַאג ןטימ ןיא ליטש זיא ןוא טדער
 -רַא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ָאקנעדָאלָאכ טָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
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 רעד ןיא ויטקַא ןעועג רע זיא ןגעקַאד .טקילײטַאב טשינ ןיוש ךיז טעב
 .רעציזרָאפ ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא רע רעכלעוו ןופ ,עגיל-רוטלוק רעשידנוב

 םעד יירט ןבילבעג שיאיידיא ךָאד רע זיא ,ךעלגעמרַאפ ןרָאװעג זיא רע םגה
 ,לעיצנַאניפ טציטשעג ךיוא םיא ןוא דנוב

 ןיא .עשרַאװ ןייק קעוװא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 יד ןריפסיורַא ןכָאנ .דנוב ןשידרערעטנוא ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא ָאטעג
 -רעב יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא 1942 רעמוז עקנילבערט ןייק ןדיי
 ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .סַאג אקסרעי ,ווש ףיוא ןטַאטשרַאװ-רעטש
 "ינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד רַאפ ןעלטימ-טלעג ןפַאש טפרַאדעג טָאה סָאװ

 ,דנַאטשפיוא םעד רַאפ רעוועג ןפיוק ןענעק וצ ידכ ,עיצַאז
 "וצ ןטסירעלטיה יד ןענייז הקספה ַא ךָאנ ןעוו ,1943 רַאונַאי 18 םעד

 -ײטּפָא ןבָאה ,ןדיי ענעבילברַאפ יד ןעגנערבמוא םוצ ןריפוצסיורַא ןטערטעג
 "יו ןטנּפָאװַאב ןטשרע םעד טלעטשעג עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ ןעגנול
 ןלַאפעג ןטַאטשרַאװ-רעטשרעב יד ןופ ףיוה ןפיוא זיא טלָאמעד .דנַאטשרעד
 -רַאמ םייה רעד ןופ) אטידוי יורפ ןייז .ָאקנעדָאלָאכ דוד ליוק רעשיצַאנ ַא ןופ
 ענייז ךיוא .רעגַאל רעװָאטַאינָאּפ ןיא ןעמוקעגמוא 1943 טסברעה זיא (סילוג

 ,םיחצור עשיצַאנ יד ןופ תונברק ןלַאפעג ןענייז רעדניק

 קיווהול ,(סעריוא-סָאנעוב --- ןועשטידרעב) סילָאו סקַאמ ןופ עיצַאמרָאפנוא : .ב

 ןוא (קרָאי-וינ --- שזדָאל) ןַאמלימ .ש ,(סערייא-סָאנעוב --- שודָאל) דַארגָאגי ,,

 רַאונַאו ,קרָאו-ןונ ,טײצ רצונוא :םרַאה .ו .(קרָאו-וינ --- שודָאל) שיוומש .א

 ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח :;טדַאטשיינ ךלמ .1944 ץרעמ ,ןטרָאד ;ש .א 4

 ה שי .1948 בובא-לת ,עטרַאװ ןיא ןדיא יר

 קָאטשניב לאומש

 ייב ףרָאד ַא ןיא ןרעטלע עמורפ רעייז ןוא עמערָא ייב 1892 ןריובעג

 .ענשטָאּפָא
 ,זדָאלװָאניא ןיק רעטעפ ַא וצ טקישעגקעװַא םיא טָאה רעטָאּפ רעד

 רעטעפ רעד .טנרעלעג רעטייו רע טָאה טרָאד
 טגרָאזַאב םיא רע טָאה ,ןַאמערָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא

 סָאד .טָאטש ןופ םיטַאבעלַאב יד ייב געט ןסע טימ

 טנעקעג טינ קָאטשניב רעדנליפ-ןייפ רעד טָאה

 .שזדָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןוא ,ןגָארטרַאפ
 רעד ןיא רעבעוו ַא וצ קעװַא רע טייג 1904 ןיא
 -ןרעל ַא סָאװ ,ןייּפ עלַא יד ךרודַא טכַאמ ןוא רעל

 ןכַאמכרודַא טזומעג טָאה לגניי

 ןיױש ךיז טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד

 יד יב סרעדנוזַאב ,שזדָאל ןיא ןסקַאװעצ טַאהעג

 "ידנוב רעד ןיא ןגױצעגנײרַא לענש קָאטשניב טרעוװ ,רעטעברַא-ליטסקעט
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 שיטילָאּפ ךיז דלַאב רע טָאה ,טגָאמרַאפ רע טָאה לּפעק טוג ַא .גנוגעװַאב רעש

 23 הסיפת ןיא טציז רע .טריטסערַא קָאטשניב טרעװו 1911 ןיא .טלקיװטנַא
 רעד ןיא רעטייוו ךיז רע טקילײטַאב ,טיירפַאב טרעוו רע יוװ דלַאב ,ןטַאנָאמ

 ,טעברַא

 רענעי ןיא .המחלמ:טלעו עטשרע יד סיוא טכערב 1914 טסוגיוא
 -נוה ןופ ןבירטעג .,דנַאלשטייד ןייק עיצַארגימע עסיורג ַא רָאפ טמוק טייצ
 "עט ךיילג רע טרעװו ןילרעב ןיא .,ןיהַא קעװַא קָאטשניב ךיוא טרָאפ ,רעג
 ענייז ןופ רענייא זיא ןוא ןייארַאפ-ץרּפ .ל .י םעד ןפַאש טפלעה רע .קיט

 -ָאס רעשטייד רעד ןיא דילגטימ ַא ךיוא טרעו רע .רעדילגטימ עטסוויטקַא

 טביילב רֶע .לגילפ ןקניל ריא וצ טרעהעג ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 קירוצ טלָאמעד טמוק ןוא המחלמ יד ךיז טקידנע סע זיב דנַאלשטייד ןיא
 ןיא ךיוא ןוא ןײארַאפ-ליטסקעט ןיא קיטעט ךיילג טרעװ רע .שזדָאל ןייק
 רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןרָאי עלַא זיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד

 .דנוב ןופ טעטימָאק
 ,טַאר.טָאטש ןיא טיײהרעמ ַא ןעמוקַאב ןטסילַאיצַאס יד ןעװ

 יד ןטכיררַאפ וצ יא בוח ריא זַא ,טייהרעמ עקיזָאד יד טײטשרַאפ
 טרעװ סע סָאװ ,עטשרע סָאד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל תולווע
 עשידיי יד ןענידַאב ןלָאז סָאװ ,עטלעטשעגנָא עשידיי ןעמענוצוצ זיא ,ןוטעג
 ,קָאטשניב רבח ךיוא ךיז טניפעג ענעמונעגוצ יד ןשיװצ .גנורעקלעפַאב
 ,עלַא יד .ףליה רעלַאיצָאס ןופ טעברַא רעד וצ טלעטשעגקעװַא טרעוו רע

 זַא ןעזעג ךיילג ןבָאה ,קָאטשניב רבח ןכרוד ןעגנודנעוו טכַאמעג ןבָאה סָאװ
 קידנעטש ןיא סָאװ ַאמערָא רעשידי רעד .רבח רעיירטעג ַא זיא סָאד
 -ייב ַא טפָא ,רעדמערפ ַא םיא וצ טמוק ןרילָארטנַאק זַא ,טניואוועג ןעוועג
 םענעגייא ןַא ךיז רַאפ טציא טעז ,שיטימעסיטנַא לסיב שּפיה ַא לָאמַא ,רעז

 ענייז טייטשרַאפ ןוא ןעק ,ןושל-עמַאמ ףיוא םיא טימ טדער סָאװ ,שטנעמ
 .רבק ןיא טריפעג ירפ םיא טָאה טעברַא עקיזָאד יד רעבָא .ןשינעטלעהרַאפ

 -םעדיוב ןוא ןרעלעק ןיא טניואוועג טָאה גנורעקלעפַאב עמערָא עשידיי יד
 לָאמנײיא ױזַא רע זיא שינרעטצניפ ןיא ּפערט עטיירדעג ףיוא .ךעלביטש
 ,ּפָאק ןיא ןָאטעג ּפָאלק א ךיז טָאה ןוא לביטש-םעדיוב ַא ןיא ףורַא ןכָארקעג
 טייג סע ?ּפַאלק ַא ךיז טיג עמ זַא ,זיא סָאװ -- טגָאזעג רע טָאה -- אלימ
 וצ טייצ ןופ .קיטײװּפָאק טַאהעג רע טָאה טייצ רענעי ןופ רעבָא .רעביא
 ןופ רע טָאה ןזעוו סיורג ןייק רעבָא ,רָאטקָאד ַא וצ ןיירַא רע טגעלפ טייצ
 םיא טָאה ןעמ --- ןרָאװעג קנַארק טסנרע זיא רע זיב ,טכַאמעג טינ םעד
 טכַאװעג םיא ייב ןבָאה םירבח עטנעָאנ ןוא יורפ ןייז .לָאטיּפש ןיא ןעמונעג
 .געט עצנַאג

 -ניב ,1939 רעבמעטּפעס ןט6 םעד שזדָאל ןיא ןײרַא ןענייז ןשטייד יד
 .רעבמעטּפעס ןט8 םעד המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טָאה קָאטש

 שטיווַאנַאמלעז .? .א
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 ןיטשלעמרעמ ריאמ

 -עגנָא ןַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עשידיסח ןופ טמַאטשעג
 -פיוא ןַא רעטעּפש ,לימ-ףמַאד רעװָאקרטעיּפ רעסיורג רעד ןיא רעטלעטש

 -עטָאמ 'ר ןופ קירבַאפ-ריּפַאּפ רעד ןיא רעעז

 ,שטיוורוה על
 ךָאנ םותי ַא ןרָאװעג ריאמ זיא טייהרעגניי

 ןייק קעװַא םעד ךָאנ זיא רע .,רעטומ רעד
 ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא ןרָאװעג ןוא שזדָאל

 טייצ רעיירפ רעד ןיא ,קירבַאפ-ליטסקעט

 ןַא ןרָאװעג זיא רע .טנעיילעג ךס ַא רע טָאה

 טפַאשלעזעג-סגנודליב רעד ןיא רעײגנײרַא
 ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,ָא .ק .ט
 -סיב .ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא רעשידיי

 ןרָאװעג זיא ןייטשלעמרעמ ןוא --- זייווכעל

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא רעוט ַא

 טָאה טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא

 ןוא שטיוועקטונ עיניּפ טימ טנעקַאב ךיז רע

 זיא ןוא דנוב םוצ ןעמוקעג רע זיא גנוקריוו רעייז רעטנוא .,ןטסידנוב ערעדנַא

 תובהלתה טימ .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןירַא

 ןרָאװעג ריאמ זיא ךיג .טעברַא רעיינ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה

 ןייטשלעמרימ זיא רעטעּפש ,גנוטלַאװרַאפ-סנייארַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא

 ןיא ןײרַא ךיוא זיא רע .ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל

 םיא ןעמ טָאה 1928 ןיא ןלַאװ יד תעב ןוא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל

 .טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייועג עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא

 -רַאה ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא ןייטשלעמרעמ ריאמ

 טמַאטשעג טָאה יז .ןירעטעברַא ןַא ןעוועג רעירפ זיא יורפ ןייז .רבח רעקיצ

 ןטייצ עשירַאצ יד ןיא .יקסנַאט -- החּפשמ רעשידנוב רעטסואווַאב ַא ןופ

 ןיא ןטפנוקנעמַאזוצ עמייהעג ענייז ןטלַאהּפָא ויטקַא רעשידנוב רעד טגעלפ

 -רעמ קלָאפרָאּפ ןופ זיוה סָאד רעטעּפש ךיוא זיא ױזַא .החּפשמ רעד ןופ זיוה

 ןעמוקנעמַאזצ ךיז ןגעלפ ןטסידנוב ליפ ואוו ,טרָא ןַא ןרָאװעג ןייטשלעמ

 -סילַאיצָאס-שידיי ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רערעייז ןוז רעקיצנייא רעד

 ,טסייג ןשיט

 סנייטשלעמרעמ יד ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בױהנָא ןיא

 "רעדינ רעייז ַא ןיא ןפָארטעג ןטרָאד ןריאמ בָאה ךיא .עשרַאװ ןייק קעוװַא

 .סַאג ןיא ןײגסױרַא טלָאװעג טשינ טושּפ טָאה רע .גנומיטש רענעגָאלשעג

 רענייק ןוא םיתמ ןעצ טימ הלגע ןַא ןעזעג רע טָאה ,טרעלקרעד טָאה רע יו

 םיא ףיא טָאה סָאד .ור רעקיבייא רעייז וצ טײלגַאב טשינ םיתמ יד טָאה

 ,טקריוועג לַאטַאפ

 רע .טײקנכָארבעג ןייז ןופ טיײרפַאב ךיז ןייטשלעמרעמ טָאה רעטעּפש

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנוב ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןיירַא זיא

176 



 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןעמייהעג ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע
 רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ וויטקעלָאק ןיא ךיוא יװ ןענייארַאפ
 -נַארק ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,ץיירק ןטיור ןיא ךיוא .עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 ,טעברַאעגטימ רע טָאה ,ןרעגַאל יד ןיא עטרַאּפשרַאפ ןוא עטריטסערַא ,עק
 ןשיגַארט ןזיב רעפמעק ןוא רבח ןעיירט ַא ןופ ןבעל לופ ַא טבעלעג טָאה רע
 ,ףוס

 ןענייז ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי יד טעטכינרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד תעב
 זיא ןוז רעטרַאצ רעייז .ןעמוקעגמוא יורפ ןייז ןוא ןייטשלעמרעמ ריאמ ךיוא
 ,ןבעל ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעג דנוב ןכרוד

 שעטיװַאנַאמלעז .? .א
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 רעלַאטנעגרָאמ ףסוי

 ןייז .טנגעג רענטוק ןיא לטעטש ןיילק ַא ,עוואלעיב ןיא 1894 ןריובעג
 ךָאנ זיא ףסוי ןעוו ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג זיא ןוא רעבעוו ַא ןעוועג זיא רעטָאפ
 ןענייז ןרעטלע ספסוי .םירָא רעייז ןעוועג זיא עילימַאפ יד .דניק ַא ןעועג
 דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןברָאטשעג
 ןַא טימ ןבילבעג זיא רע .1078 רָאי ַא ןופ

 ,רעדירב יירד ןוא רעטסעװש רערעטלע

 ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ירפ רעייז
 .רעבעוו ַא ןעװועג ןיוש רע זיא רָאי 12 וצ

 ַא ןרָאװעג רע זיא רעכעלטנגוי סלַא ךָאנ
 ןסעזעג לָאמ עכעלטע ןוא דנוב ןיא דילגטימ

 רעלַאגעלמוא רעד ןיא .תוסיפת עשירַאצ ןיא
 טנַאקַאב ךיז רע טָאה גנוגעווַאב רעשידנוב
 טָאה רע רעכלעוו טימ ,אקטינ עדלָאג טימ

 טָאה עמַאמ ןיימ .1916 ןיא טַאהעג הנותח
 ןעייר יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ירפ רעייז ךיוא
 -רַאפ עוויטקַא ןַא ןעוועג זיא יז .דנוב ןופ
 רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ןופ ןירעטיירּפש
 ,טסערַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ לָאמנייא טשינ ךיוא טָאה ןוא

 ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ײטרַאּפ רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיוש זיא עטַאט ןיימ
 זיא טייצ רענעי ןיא .1918 ןיא הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג זיא ןליױּפ
 טָאה רע סָאװ ,טמַא ןַא --- ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג רע
 ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןזיב ןעמונרַאפ

 טריטסערַא ןעוועג לָאמ ליפ עטַאט רעד זיא 19237-1918 דָאירעּפ םעד ןיא
 ,יירפ רעד ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו .הסיפת ןיא ןטַאנָאמ עגנַאל ןסעזעגּפָא ןוא
 ןיא טעּפש זיב ירפ ןופ .ןעזעג ןטלעז רעייז ךיוא םיא ,רעדניק ,רימ ןבָאה
 רימ .ןייארַאפ ןיא רעדָא ײטרַאּפ רעד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא טכַאנ רעד
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 .טײקמירָא רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ רטנעצ ןיא ,טולַאב ןיא טניואוועג ןבָאה
 עקידרעמיצנייא עניילק רעזנוא ךיז ךיא ןָאמרעד טייהדניק רעטסירפ רעד ןופ

 טנידרַאפוצ טָאה עמַאמ יד .בוטש ןיא ןעוועג ןענייז ךעלרעדניק יירד ,הריד

 ריא ןגָארטעגוצ ךיוא טָאה ןישַאמ-יינ יד ןוא יירעדיינש טימ םייחרעדניא

 ירַא ךיז רימ ןבָאה 1930 ןיא טשרע .טפַאשגנע רעסיורג גונעג רעד וצ קלח

 ,גנוניואוו רערעסערג ַא ןיא ןגיוצעגרעב

 לפיוו טימ ךיא עז ,ןטַאט ןיימ ןופ ןבעל סָאד טציא טכַארטַאב ךיא ןעוו

 ןעוועג זיא רע .ליצ ןייז וצ ןעגנַאגעג זיא רע תונשקע ןוא טײקנטלַאהעגסיױא

 רעסעב ןוא רענעש ןעק שטנעמ רעד זַא ,טביולגעג טָאה רע .טסילַאעדיא ןַא

 יז ןעוו ,ךעלקילג ןייז ןַאד רָאנ ןעק טייהשטנעמ יד זַא ,טלעו ןייז ןכַאמ

 זיא סָאד .טייהיירפ ןוא רשוי ,עביל ןופ תודוסי יד ףיוא ןבעל ריא טיוב

 .ןבעל ץנַאג ןייז טעמדיוועג רע טָאה םיא ןוא תמא ןייז ,ןביולג ןייז ןעוועג

 םיא ןבָאה רימ ןוא טַאהעג ביל רעייז ,רעדניק ,זנוא טָאה רעטָאפ רעד

 םיא טימ ןענייז רימ ןעוו ןטנעמָאמ יד .ליפעג ןבלעז םעד טימ טרעפטנעעג

 ןבָאה רימ רעבָא ,ןבעל רעזנוא ןיא עטסעב יד וצ ןרעהעג ,ןעמַאזוצ ןעוועג

 יד .ןעמונרַאפ ןוא טעװַאהרַאפ ןעוועג רע זיא קידנעטש .ןעזעג ןטלעז םיא

 ךיז טָאה רע .טייצ עיירפ עצנַאג יד טבױרעגקעװַא םיא ייב טָאה טעברַא

 "רַאפ טַאהעג טעברַא רעד ןופ טָאה רע .טגָאלקַאב טשינ לָאמניק םעד ףיוא

 טגעלפ דיירפ טימ .המשנ עצנַאג ןייז טגײלעגניײרַא ריא ןיא טָאה רע ,ןגינעג

 ןקידיילרעד םייב ןגלָאפרעד ענייז ןגעוו ןלייצרעד זנוא ןוא ןעמַאמ רעד רע

 ,טיירפעג םיא טימ ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ .םינינע-רעטעברַא

 טביולגעג קיליײה טָאה רע .ךרוד ןוא ךרוד טסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא רע

 "נייא ןיא ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא ןריפ וצ ךיז טימַאב ןוא עיידיא רעד ןיא

 טשינ םענייק ןופ לָאמנייק ךיא בָאה ,קנעדעג ךיא גנַאל יו .ריא טימ גנַאלק

 טנייפ עשיאיידיא וליפַא .הלווע ןַא ןָאטעג ןבָאה ןצימיא לָאז רע זַא ,טרעהעג

 ףמַאק ןכעלטּפַאשלעזעג םעד טָאה רע לייוו ,םיא רַאפ גנוטכַא טַאהעג ןבָאה

 .ןלַאפנָא עכעלנעזרעּפ ןָא ןוא ךעלרע טריפעג

 רע זיא ריא ןיא ןוא .גנוגעווַאב רעד ןיא גנודליב ןייז ןעמוקַאב טָאה רע

 רעשזדָאל ןיא ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא רע .ןגיטשעג רדסכ

 -ליטסקעט ןופ המשנ יד ןעוועג זיא רע .הליהק רעד ןיא ךיוא ןוא טַאר-טָאטש

 רעטעברַא יד .רַאטערקעס סלַא טעברַאעג גנַאלנרָאי טָאה רע ואוו ,ןייארַאפ

 ןעוועג רע זיא ןלַאװ םינימ עלַא ייב ןוא טַאהעג ביל ןוא טצעשעג םיא ןבָאה

 .טולַאב ןשירַאטעלָארּפ-שידיי ןופ טַאדידנַאק רעד

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג קידנעטש זיא רע

 -כערַאב רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ סלַא רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 "ַאפ טימ םיכוסכס ןיא טכירעג-שזַארטיברַא ןיא ןטערטוצפיוא ןעוועג טקיט

 ןגעו ןלייצרעד טגעלפ רע דיירפ רעסָאװ טימ קנעדעג ךיא ןוא ,ןטנַאקירב

 ,טכירעג ןפיוא טפמעקעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןלייטרוא ענענואוועג

 ,שטנעמ רעמַאוטעברַא ןוא רעטסנרע ,רענעדײשַאב ַא ןעװעג זיא רע

 ,שטנעמ ןשידיי םעיינ ַא ןופ ּפיֹט ַא ןרָאװעג רע זיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןגיוצרעד

 טעטירַאלוּפָאּפ ןוא טײקטבילַאב ןייז .טקיטלַאטשעגסיױא טָאה דנוב רעד סָאװ
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 -טניירפנשטנעמ ,רעקיטומטוג ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג עטַאט ןיימ טָאה

 -נייא ענייז --- ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג רע טָאה ןגלָאפרעד ענייז ;רוטַאנ רעכעל

 רעטעברַא יד .טייקכעלרע ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז ,ןטייקיאעפ ענעריובעג

 סָאװ שטנעמ םענעגייא ןַא ,רעטערטרַאפ ןטכע ןַא טליפעג םיא ןיא ןבָאה

 ןוא טנעקעג טוג רעטעברַא ןדעי טָאה רע ,ייז רַאפ טעברַא ןוא ייז טיײטשרַאפ

 רעסיורג ןייק ,רעדילגטימ-ןייארַאפ יד ןופ סעילימַאפ יד טימ שימייה ןעוועג

 שיגָאל ןוא ךעלכַאז טדערעג רעבָא טָאה רע ,ןעוועג טשינ רע זיא רענדער

 רעסיורג רעד זיא םיא קנַאד ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןגייצרעביא טנָאקעג ןוא

 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא טשינ ןייארַאפ-ליטסקעט רעשזדָאל

 "עג םיא רַאפ ךָאד ןוא טַאהעג טנייפ רַאפרעד םיא ןבָאה ייז .ןטסינומָאק יד

 .ץרא-ךרד טַאה

 ןעמַאזוצ .שזדָאל ןייק ןיירַא ןשטייד יד ןענייז 1929 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 רע רעבָא ,עשרַאװ ןייק סופוצ ןפָאלטנַא עטַאט רעד זיא םירבח ערעדנַא טימ

 ןטלַאהַאב ךיז טָאה עטַאט רעד .שזדָאל ןייק קירוצ ןרעקמוא טזומעג ךיז טָאה

 ןטס27 םעד .הריד רעזנוא ןיא ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש זיא ןוא געט רָאּפ ַא

 ןוא רעוט רעשידנוב רעטלַא רעד ,יקסנַאנזָאּפ ,ל .ח זיא 1929 רעבמעטּפעס

 -עג ןעמ טָאה ןענַאמלימ .ש .הריד ןייז ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ,ןַאמטַאר

 טשינ ךָאד ןוא טסואוועג םעד ןגעוו טָאה עטַאט רעד .ןענופעג טינ רעבָא ,טכוז

 זיא ,ןציש טוואורּפעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ,ןטלַאהַאב ךיז ןעגנַאגעג

 ,סנטשרע : ךיא סייוו ןוויטָאמ ייווצ ,רָאלק ןצנַאגניא טשינ טנייה זיב רימ רַאפ

 ,סנטייווצ ;ערעדנַא רַאפעג ןיא ןלעטש ןוא ןקיטסעלַאב טלָאװעג טינ רע טָאה

 רע .טרינגיזער ןעוועג זיא עטַאט רעד ,קנעדעג ךיא .טלעג ןיא לגנַאמ רעד

 ןיא סָאװ ,עבלעז סָאד םיא טרַאװרעד דנַאלסור-ןטַאר ןיא זַא ,טסואוועג טָאה

 .ןעוועג טשינ זיא ןפיול וצ ואוושרעדנַא ןוא שזדָאל

 ייב טריטסערַא םיא ַאּפַאטשעג יד טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןטס230 םעד

 שזדָאל ןיא הסיפת ןיא ןסעזעג רע זיא םישדח רָאּפ ַא .םייה רעד ןיא זנוא

 יד ןופ טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .שטשאגאדאר ןקידתונכש ןיא רעטעּפש ןוא

 .ָאּפַאטשעג ןיא ןרעהרַאפ יד תעב ןייטשוצסיוא טָאה רע סָאװ ,ןעגנוקינייּפ

 טלייצרעד רעטעּפש ןבָאה ןסעזעג ןעמַאזצ םיא טימ ןענייז סָאװ ןשטנעמ

 -סױרַא טשינ םירבח ענייז ןופ םענייק טָאה רע .גנוטלַאה רעקיטומ ןייז ןגעוו

 ,יקסנַאנזָאּפ ,ל .ח ןטסידנוב עטריטסערַא יד ןענייז 1940 ץרעמ ןיא .,ןבעגעג

 ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא גרעברעבליז ריאמ שרעה ןוא רעלאטנעגראמ ,י

 טשינ ןיוש זיא רענייק רעכלעוו ןופ ,"גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא/, ןַא ןיא שזדָאל

 .ןעמוקעגקירוצ

 ןבָאח ,הסיפת ןיא ןעמַאזוצ ןסעזעג רעטָאפ ןטימ ןענייז עכלעוו ,ןדיי ךס ַא

 סיורג טימ טדערעג םיא ןופ ןבָאה עלַא .טלייצרעד םיא ןופ רעטעּפש רימ

 רָאנ ָאד ליוו ךיא .גנוטלַאה עשירבח ןוא עקיטומ ןייז טביולעג ןוא ץרא-ךרד

 עכעלטע ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רימ זיא סָאװ ,טקַאפ ןייא ןלייצרעד

 : ןשטנעמ

 "וצסיוא טַאהעג ןטנַאטסערַא יד ןבָאה שטשָאגָאדַאר ןופ הסיפת רעד ןיא

 ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ץימש .,טײל-ָאּפַאטשעג יד ןופ תוירזכַא עלַא ןייטש
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 סַאּפש ַא ןכַאמ וצ טסולגרַאפ ןַאמדָאּפַאטשעג ַא ךיז טָאה לָאמ ןייא .טייהנטלעז

 רענייא רעדעי ןוא ייר ַא ןיא טלעטשעגסיוא עלַא טָאה רע ,ןטנַאטסערַא יד ןופ
 -הכולמ רעדָא רעקיטילָאּפ ַא ןופ לָאר ַא ןליּפש טזומעג טָאה ענעגנַאפעג יד ןופ

 טלקייקעג ךיז ןבָאה ןשטייד עקירעביא יד .םזיצַאנ ןגעק ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ
 ןכעלקילגמוא םעד טגיילרעד ןוא לקַאטקעּפס םעד טָא ןופ רעטכעלעג רַאפ
 ,רעטָאפ ןפיוא ייר יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו .סעקיײהַאנ ערעייז טימ ןברק
 ןוא ןשטייד יד .טשינ סָאד טוט רע זַא ,טרעלקרעד שירָאגעטַאק רע טָאה
 טגַאװ סָאװ ,ןשטנעמ םעד ףיוא טקוקעג ןביולגמוא טימ ןבָאה ןטנַאטסערַא יד
 רעבָא .ןסיש ןופ גנואָארד יד ןעמוקעג זיא סע .,לעפַאב ַא ןריפוצסיוא טשינ
 ,ץימש ןעמוקעג ןענייז ףָארטש סלַא .ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד ךיוא

 םעד ןוא טשרעהעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןעק סע רעװ
 לפיוו ,ןיטשרַאפ טעװ ,ןרָאװעג טדנעװעגנָא ןדיי יבגל זיא סָאװ ,ריקליוו
 ןלָאצַאב וצ ןעוועג טיירג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןגָאמרַאפ טזומעג טָאה סע עדריוו
 עשטייד יד רַאפ ץַאיַאּפ ַא ןייז וצ ןקירעדינרעד ךיז ןזָאל טשינ ןוא ןבעל ןייז טימ

 טָא ןבעלוצרעביא ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,עלַא ךָאד רימ ןסייוו .סרעקנעה

 -רעביא טיירג ןעוועג ןענייז רימ ןעגנוקירעדינרעד לפיוו ,ןרָאי ערעטצניפ יד
 זיא רעטָאפ ןופ טַאט יד .ןבעל עטעקַאנ סָאד ןעװעטַאר וצ רָאנ יבַא ,ןגָארטוצ

 םוצ גנַארד ןױַאפ רעקרַאטש זיא סָאװ ,עדריו רעכעלשטנעמ ןופ לָאבמיס ַא

 ןבעל

 טסילַאיצָאס ַא יו ןברָאטשעג זיא ןוא טבעלעג טָאה רעלַאטנעגרָאמ ףסוי

 רעלַאטנעגרַאמ ךענעה .רענָאיצולָאװער ןוא

0 

 ןיקטע ריאמ

 רָאי ןיא .טנגעג רעקסניווד ,עקװַאלסערק ןיא 1894 רָאי ןיא ןריובעג

 רעמורפ ַא ,רעטָאפ ןייז .שזדָאל ןייק ןרעטלע ענייז טימ ןעמוקעג רע זיא 0

 שמש ןרָאװעג ףוסל זיא ןוא ןעגנַאגעג טכעלש זיא ,טסינויצ ַא ןוא דיי

 ואוו ,ףיוה םעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,להוש רעשטיװַאבול רעד ןיא

 ,(25 עװָאינדולאּפ) טניואוועג ןבָאה ייז

 זַא ןענַאטשרַאפ רעטָאפ רעד טָאה ,טייקמורפ ןייז ףיוא קידנקוק טשינ

 -רעד טשינ טייוו גנודליב-רדח טימ זיולב ןעמ טעװ טָאטש רעסיורג רעד ןיא

 1904 ןיא זיא ריאמ .ןענרעל וצ ךיז רעדניק יד טרעטשעג טשינ רע טָאה ,ןייג

 לוש רעדנַאסקעלַא רעטעּפש) עשטשילישטוא עיָאקסדָארָאג רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 ןעוועג זיא ריאמ .רָאי ַא לבור 8 טלָאצעג טרָאד טָאה'מ .(קרַאמ םענירג ןפיוא

 .לֹוש יד טקידנעעג 1910 ןיא ןוא סַאלק ַא טּפיהעגרעביא ,רעליש רעקיסיילפ ַא

 ,לוש רעד ןיא קידנעייז ךָאנ .ּפָאק םענעפָא ןַא טימ ,קיאעפ ןעוועג זיא רע

 יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ךעלזיירק-טנגוי ןיא ןעוועג ןוא ךס ַא טנעיילעג רע טָאה

 רע ןכלעוו ףיוא ,עמריפ-סלדנַאה ַא ןיא ןטסָאּפ ַא ףיוא ןעמוקעגנָא רע זיא לוש

 ,1914 רָאי ןיא ךורבסיוא-המחלמ ןזיב ןבילברַאפ זיא
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 הוח יורפ ןייז ןוא ןיקמע ריאמ

 ןטסערַא עסיורג יד ךָאנ ,1912 רעטניוו ןטערטעגניײרַא רע זיא דנוב ןיא

 טָאה ,ןלַאפעצ ךיז יו טעמכ זיא עיצַאזינַאגרָא יד ןעוו ,1912 ףוס דנוב ןיא

 ריאמ ייז ןשיוצ ,עטלעטשעגנָא סנטסרעמ ,עכעלטנגוי עּפורג ַא 1913 בױהנָא
 ,עפרַאה טפַאשלעזעג-רוטלוק יד טיײנַאב ,גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא ,ןיקטע
 ,קיטעט ןעוועג טשינ ןרָאי ןיוש זיא סָאװ

 ַא ןעוועג ןיקטע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ,טעטימָאק ןשידנוב רעשזדָאל ןופ דילגטימ

 זיא ,טייקטסנרע ןוא טייקכעלרע ,טייקיאור יד ןרעטלע יד ןופ קידנענשרי

 יירטעג ןוא ןבעגעגרעביא רָאג זיב ןעוועג ,ןעמעלַא ייב ןעוועג טבילַאב רע

 ,(1914) ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד יװ דלַאב ,גנוגעװַאב רעד
 "-עשזרב ףיוא ךיק-רעטעברַא רעטשרע רעד ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוועג רע זיא

 טּפעלשעג ןיילַא .ורענ:טּפיוה ריא ,המשנ ריא ןעוועג זיא רע .11 רענישז

 ןפיוא ףיוה ןופ רעסַאװ סרעמע ןגָארטעג ,ןצייה םוצ ץלָאה דלַאװ עינַאמ ןופ

 ןענייז ןוא ןעזרַאפ ןרָאװעג טשינ ןענייז ןרַאואורעזער יד) ףױרַא קָאטש ןט2

 -ײטרַאּפ-ןשיװצ יד ןעוו .ןטעברַא ערעדנַא ןָאטעג ןוא ,(ןרָאװעג ןריורפרַאפ

 ןסָאלשַאב טָאה (דנוב ןוא .ל .9 .ק .ד .ס ,עציוועל-.ס .פ .פ) עיסימָאק עשיא

 ריא ןיא ןירַא רע זיא קינטָאבָאר וויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק םעד ןענעפע וצ

 -יט ןוא ןכיק ,ןוויטַארעּפָאָאק יד םורַא טייקיטעט רעד ןיא .גנוטלַאוװרַאפ

 רעד ןופ) הוח יורפ עקידרעטעּפש ןייז טקילײטַאב ןעוועג ךיוא זיא סעלַאה

 יד ןשיװצ קיטעט ןעוועג סרעדנוזַאב זיא ןיקטע ,(יקסוװעשטנעשזָאּפ םייה

 -סלדנַאה ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג טָאה רע .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 -נוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג קיטייצכיילג ןוא ןייארַאפ עטלעטשעגנָא

 רעטלַאהכוב ַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ) .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עּפורג רעשיד

 ענעדיײשרַאפ ןיא .(ןָאגניטע ןופ קירבַאפ-ליטסקעט רעד ןיא טעברַאעג ןוא

 רע .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיקטע זיא ןטייצ

 -לַאװ עשידנוב סנטסרעמ ןופ רעריסַאק רעקידנעטש רעד ןייז ךיוא טגעלפ

181 



 זיא רע ואוו ,לוש-םעדעמ רעד ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא וויטקַא .סעינַאּפמַאק
 ןופ ךורבסיוא ןזיב ,ןרָאי עגנַאל גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רע
 זיא רע .רעביירש רעדָא רענדער יד וצ טרעהעג טשינ טָאה ןיקטע

 טָאה ריא ,שיטַאמעטסיס ןוא קיאור טעברַא רעייז ןעוט סָאװ ,יד ןופ ןעוועג
 ןצימיא ףיוא ןרעזייב ךיז רעדָא טגערעגפיוא ןייז ןעניקטע ןעז טנָאקעג ןטלעז
 ךיז לָאמנייק טָאה רע .ןיילַא טייקסטוג יד ןעוועג זיא רע ,טעברַא רעד ןיא

 ןעו טלעג עמוס רעכיוה וצ ַא טימ םיא טרעײטשַאב ןעמ זַא ,טגָאלקעג טשינ
 טָאה רע .טלעג ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא עריא ןוא ײטרַאּפ יד
 ,ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ײטרַאּפ רעד טנידעג

 קעװַא ןיקטע זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןוא גנורעגַאלַאב רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק
 ןיא קעװַא קירוצ רע זיא ןשטייד יד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ .גנורידרַאבמָאב
 .עשרַאװ ןייק קעװַא רעדיוו רע זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ,טָאטש:םייה ןייז
 דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .,וויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןרָאװעג ךיילג רע זיא ָאד

 רעלַאיצָאס רַאפ עיצוטיטסניא רעשידיי רענעפַאשעג רעד ןופ םוידיזערּפ ןיא
 ןעועג ךיוא זיא רע .גנולײטּפָא-סגנודײלקַאב רעד ןיא טעברַאעג ןוא ףליה

 -טפַאשלעזעג ןיא עטלעטשעגנָא ןופ ןיארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא קיטעט
 ,סעיצוטיטסניא עכעל

 -ידרערעטנוא עשידנוב יד ןפַאשעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא יו לענש ױזַא
 .רעוט עויטקַא עריא ןופ רענייא ןיקטע ריאמ רבח טרעוו ,גנוגעווַאב עש
 יד ןפערט ךיז ןגעלפ סע ואוו ץַאלּפ א ןעוועג זיא 62 ָאנשעל ףיוא םייח ןייז
 -ץנּפָא ךיוא ןטרָאד ןגעלפ סע ןוא רעוט עשידרערעטנוא עשידנוב עוויטקַא
 סלַא ןעניד ךיוא טגעלפ זיוה סניקטע .ןעגנוציז ןוא ןעגנוטַארַאב ןרעוו ןטלַאה

 ךרוד ןרָאװעג טכוזעג ןענייז עכלעוו ,םירבח ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה'ס ואוו ,טרָא
 ןפלָאהעגטימ יירטעג ןעניקטע טָאה טעברַא ןייז ןיא ,ָאּפַאטשעג רעשטייד רעד
 ,הוח עטרבח ,ןירעדילגטימ-יײטרַאּפ עקירָאי-גנַאל יד ,יורפ ענעבעגעגרעביא ןייז
 רעטלַאהכוב סלַא טייצ עסיוועג ַא טעברַאעג ןיקטע טָאה ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 ,קירבַאפ סנעבעט ןיא
 -סױרַא ןיקטע םירבח יד ןענייז ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ

 ,טנגעג רענילבול ןיא ,וָאטַאינָאּפ רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעג
 טעברַא עשידרערעטנוא ןייז טלעטשעגּפָא טשינ ןיקטע טָאה רעגַאל ןיא ךיוא

 ינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,טייקיטעט-ףליהטסבלעז ןוא

 רעד תעב סָאד זיא ןעשעג .טעדרָאמרעד םיא ןבָאה סיצַאנ יד זיב ,עיצַאז
 סיצַאנ יד ןעוו ,1943 רעבמעווָאנ 8:5 ןופ געט יד ןיא עיצקַא-גנוטכינרַאפ
 ןלעטש טוואורּפעג ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא ןדיי טנזיוט 15 טגנערבעגמוא ןבָאה
 ,דנַאטשרעדיװ ַא

 .מ .וע ןוא .וו .?
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 יקסווָאריװ ןימינב

 שכעלטלעוו - שידיי יד ןופ רערעל ַא ןוא רעוט רעשידנוב ַא
 טנרעלעג .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענעק ןוא רענדער רעטוג ַא .ןלוש
 קָאטסילַאיב ,יקנירק ןופ ןלוש-ָאשיצ יד ןיא

 עקניל יד ייב רעוט ַא רעירפ ,שזדָאל ןוא
 ןטערטעגנײרַא שזדָאל ןיא רע זיא ,ןויצ-ילעוּפ
 .דנוב ןיא

 ךיז רע טָאה ,רעוט רענערַאפרעד ַא יו
 -ַאב רעשידנוב רעד ןיא טקורעגסױרַא לענש
 רעד ןיא טעברַא רעד טימ ןָא טריפ .גנוגעוו
 רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא זיא ,עגיל-רוטלוק

 ןופ טַאר-ײטרַאּפ ןופ ןוא טעטימָאק ןשידנוב
 ןופ ןַאמטַאר ַא ןרָאװעג 1929 ןיא .דנוב
 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .טַאר - טָאטש

 -ךָאל רעד טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא

 .רעקעוו רעשז

 -.טלעוו רעטייוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה המחלמ
 | | ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טבעלעג לרעטכעט
 ' ןטלַאהעג .קיטעט רעייז ןעוועג זיא רע ואוו

 -רוטלוק רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו ןטַארעּפער
 דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טַאר-ײטרַאּפ םוצ טרעהעג קיטייצכיילג .טעברַא
 ןעקנַאדעג ענייז .ןטסידנוב ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא טרירעפער ןוא
 ןרעטנוא רעדיל דנַאב ַא ןיא רע טריסקיפרַאפ טייצ רענעי ןופ ןליפעג ןוא
 .ןייפ ןופ רעדיל ןעמָאנ

 ןעוו ,1942 רעמוז ןופ עיצַאטרָאּפעד יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג זיא םיא
 עקנילבערט ןיא ןעגנערבמוא םוצ טריפעגקעוַא ןדיי רעװעשרַאװ יד טָאה'מ
 ןופ טכירַאב ַא ןיא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןזיב טבעלעג טָאה ןוא
 1943 ינוי 22 ןזיב 1942 טסוגױא 1 ןופ טייצ רעד רַאפ דנוב ןשידרערעטנוא
 ָאטעג ןרעטנוא ןרעלעק יד ןופ ךיוא זַא ,ןפָאה ףרַאד ןעמ, :טגָאזעג טרעוו
 ןַאמּפיוק 'ח .עטסעב ערעזנוא ןופ עכעלטע ןגירקסיורַא ךָאנ ךיז רשפא ןלעוו
 ןיא ןעוועג ךָאנ ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןענייז יקסווָאריװ 'ח ןוא
 ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא עדייב יד ןגעוו גנונפָאה יד ."?סרעקנוב יד

 .1984 קרָאי-וינ ,ךוב-רוכוי-רצרצל : שטיװָאדמַאלעמט-ןיקַארַאב לגוופ = ; .ב

 ןיא ,104/ קרָאי-וינ ,ָאטָצג רצװששרַאװ ןיא רָאי ףניֿפ ; ןוטשדלָאג דרַאנרעב

 ,1948 קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד

 .חה .ש י
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 סָארב בקעי .דד

 לָאצ רעסיורג ַא טימ ןעקנַאשַאב ןעוועג זיא עקָארק ןיא דנוב רעד

 ,ןעװעג ייז רַאפ זיא שיטסירעטקַארַאכ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא

 רָאנ ,רעקיטילָאּפ ןוא רעוט עלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ייז סָאװ

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ

 רעייז תעשב גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 ץנַאג רעייז יירטעג ריא טנידעג ןוא טנגוי

 -עוװ רַאפ ןשטנעמ ןעוועג ןענייז סָאד ,ןבעל

 -ניא רעד ןעוועג זיא םזילַאיצָאס רעד ןעמ

 סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ ,ןייז רעייז ןופ טלַאה

 .ןעגנולדנַאה ערעייז טמיטשַאב טשינ ןבָאה

 יד ןשיװצ טרעהעג טָאה סָארב קענַאי

 טָאה םיא ןיא .ןטסידנוב רענַאיצילַאג עטשרע

 רעד ןופ סָאטַאּפ רעד טמַאלפעג לָאמ עלַא

 "רַא ןשידיי םעד ןופ גנוגעוװַאב-עיצַאּפיצנַאמע

 ןעועג זיא רע .עיצילַאג ןיא סַאלק-רעטעב

 ,תישארב םנופ רעקירָאטסיה ןוא תודע רעד

 רעד ,עדרעװ ריא ןופ רעטיה ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעפמעקרָאפ

 .םזילַאיצָאס ןופ ןָאפ רעד רעטנוא

 ַא .סָארב לזייר ןוא לשנַא ןופ ןוז ,3 ץרעמ ןט8 םעד ןריובעג

 -ַאיצָאס יד טימ ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ,רעדיינש רעװעקָארק ַא ןופ ןוז

 .ד .ס .פ .ּפ רעד ןיא .עיזַאנמיג ןופ קנַאב-לוש רעד ףיוא ןלַאעדיא עשיטסיל

 "עג זיא רע רעכלעוו ןופ ,(עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליופ)

 טָאה רע .ערעירַאק עקידנצנעלג ַא ןכַאמ טנעקעג רע טָאה ,דילגטימ א ןרָאװ

 טרינָאּפמיא ןיוש טָאה רע ןכלעוו טימ ,טנַאלַאט ןשירָאטַארָא ןסיורג ַא טַאהעג

 טעברַא יד ןבילקעגסיוא סָארב טָאה םעד טָאטשנָא .טנעדוטס רעגניי רָאג ַא יוװ

 טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןשיווצ

 .דמעמ ןכעלרעדיוש ַא ןיא טבעלעג עיצילַאג ןופ רעטעברַא עשידיי ןבָאה

 ףיוא טָאה טיײקיזָאלטכער ןוא עיצקַאער רעניײמעגלַא ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא

 ךיוא זיא'ס ;טייהנסיװמוא ןוא שינרעטצניפ טשרעהעג סַאג רעשידיי רעד

 רעד ןופ טײקנענַאטשעגּפָא רעשימָאנָאקע רעד בילוצ טיונ ךס ַא ןעוועג

 -ַאב ןעוועג סַאג עשידיי יד זיא שיטילָאּפ .ץניוװַארּפ רעשיכיירטסע רעקיזָאד

 ,ןרָאטַאלימיסַא ערענָאיצקַאער ןוא ןסקָאדָאטרָא ןופ עיצילַאָאק ַא ןופ טשרעה

 רעד רַאפ עדנערַא ןיא ןטלַאהעג גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןבָאה עכלעוו

 .עטכַאלש רעשיליוּפ

 יד .ס .ּפ .ֿפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצַאס עשידיי יד

 גנוגעװַאב יד ואוו ,סַאג רעשיליופ רעד ףיוא טבעלעגסיוא רעדָא ךיז ןבָאה

 רעדָא ,קרַאטש ןעװעג זיא יקסנישַאד יצַאנגיא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
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 רַאפ ײטרַאּפ רעשילױּפ רעד ןופ ןפַאשעג סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןיא

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עקיזָאד יד זַא ןטיהעג טָאה .ד .ס .ּפ .ּפ יד ,ןדיי

 יז טָאה ןוא סעיצַאריּפסַא עשיטילַאּפ ענעגייא ןייק ןעלקיװטנַא טשינ ןלָאז

 -עברַא עשידיי יד ןריזיויטקַא קידנענעק טשינ ,עימָאנָאטױא טגָאזעגּפָא

 ןבָאה ,ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ ,ןעמעלבָארּפ ענעגייא ערעייז םורַא רעט

 טָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .ןבעל שיטיכַאר ַא טריפעג סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד

 זַא ,ד .ס .ּפ .ּפ יד ןגייצרעביא וצ טימַאב ךיז ערעדנַא ןוא סָארב קענַאי

 ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד וצ טסַאּפעגוצ ,עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשבלעז ַא רָאנ

 םוצ ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןריזיליבָאמ ןענָאק טעװ ,טַאירַאטעלָארּפ

 הלועּפ ןייק רעבָא ןבָאה ןעגנוקרעמַאב ערעייז .םזילַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק

 גנַארד ןבילוצ ןקָארשעגרעביא ,.ד .ס .9 .ּפ יד ,טרעקרַאפ .טַאהעג טשינ

 טזָאלעגרעדנַאנַאפ טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רענעגייא ןַא וצ רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 עכעלטע ײטרַאּפ רעד ןופ ןסָאלשעגסיוא ןוא טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םעד

 ןעמונעגּפָא טָאה סָאד .קנַאדעג םעיינ םעד טקידערּפעג ןבָאה סָאװ ,רעוט

 ןפַאשעג ןעק עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשידיי ַא זַא ,גנונעפָאה עדעי

 ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ןרעוו

 -ַאג ערעדנַא ןוא גרעבמעל ,עקָארק ןיא ךיז ןבָאה 1905 יַאמ ןט1 םעד

 ןעמ .רעטעברַא עשידיי ןופ ןגוצ ערעדנוזַאב טרימרָאפ טעטש רענַאיציל

 -ָארּפ ןוא ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןופ ןָאפ יד טלקיװעגרעדנַאנַאּפ טָאה

 ןעגנַאלק יד רעטנוא ײטרַאּפ רעקידנעטשטסבלעז ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טרימַאלק

 -רָאפ גרעבמעל ןיא זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .העובש רעשידנוב רעד ןופ

 ןענייז'ס ואוו ,ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ סערגנָאק-סגנודנירג רעד ןעמוקעג

 ןופ שארב .ןטַאגעלעד 52 ךרוד טעטש ךס ַא טריטנעזערּפער ןעוועג ןיוש

 ,ךָאּפ ,דנילב ,רעלגייאנייא -- גרעבמעל ןופ :ןענַאטשעג ןענייז ײטרַאּפ רעד

 -לוש ,ןַאמטוג ,רעיּפַאּפ ,רעביירש ,ןַאמסָארג ,סָארב -- עקָארק ןופ ;רעקענ

 ןופ ;ױדנַאל בייל -- לשימעשּפ ןופ ;םולב ,רענייפ ,רעציבמעד ,יירפנעד
 רערעיוהעגמוא ןַא טימ .ערעדנַא ןוא רעלזָאמ םלעזנא ,רד -- שטאשטוב

 -.עפ יד רעטנוא טמָארטשעג רעטעברַא עשידיי ןבָאה גנורעטסײגַאב

 -טע ןופ ךשמ ןיא זיא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעינ רעד ןופ רענ

 רעד טימ טלגילפַאב .חוכ ןשיטילָאּפ ןסיורג ַא וצ ןסקַאװעגסיױא ןכָאװ עכעל

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב ןופ ןפמַאק עשיאָארעה יד ןופ גנורַאפרעד

 ןופ סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד זיא ,ףליה רעטקעריד ןייז ןָא רעבָא
 רעקידנעטשטסבלעז ַא יװ ענערַא רעשירָאטסיה רעד ףיוא סױרַא עיצילַאג

 רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא .דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ םניא רָאטקַאפ

 -מַאזרַאפ-סקלָאפ עקילייצמוא ףיוא .סָארב קענַאי ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ רעיינ

 -רעד םעד ןופ סָאטַאּפ ןטימ םיטש עקיטכעמ ןייז טכליהעג טָאה ןעגנול

 עלַאיצָאס רָאנ טשינ ךיז רַאפ טנָאמ סָאװ ,שטנעמ-סטעברַא ןשידיי ןטכַאװ

 רַאפ רעפמעק יד ןופ ןעייר יד ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג ךיוא רָאנ ,גנוזיילרעד

 ענייז ץלָאטש טרימַאלקָארּפ סָאװ ;טייהשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעד

 ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ רעטעברַא יד טימ ךיילגוצ ןעגנורעדָאפ ןוא ןליצ

 -ָאס עשידיי יד טקידלושַאב סָאװ ,,ד .ס ,ּפ .ּפ ןופ סעקַאטַא יד ּפָא טגָאלש רע
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 ןגעק ףמַאק ןיא רעריפטרָאװ רעד זיא רע ,?םזיטַארַאּפעס, ןיא ןטסילַאיצ
 .עקידנסיוומוא ןוא ענענַאטשעגּפָא יד וצ ןסיוו ןוא טכיל טגָארט ,םזינויצ
 טרעוו טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןַאגרָא ריא ,רעדנַאנַאפ ךיז טסקַאװ ײטרַאּפ יד
 -ַאג טקעדַאב ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ץענ עסיורג ַא .טַאלבנכָאװ ַא
 ,עכעלטנגוי ןופ גנוגעװַאב ַא ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ףיוא ןעמוק'ס .עיציל
 רעקימעדַאקַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא ,ןענײארַאפ-טרָאּפס ,ןעיורפ-רעטעברַא ןופ
 ןופ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ךיז ןקינייארַאפ 1911 ןיא .רעליש-לטימ ןוא

 יד ןָא ךיז ןסילש רָאי ןבלעז ןיא ןוא ײטרַאּפ רענַאיצילַאג רעד טימ עניווָאקוב

 .צָאס רעשידיי רעד וצ .ד .ס .ּפ ,ּפ ןופ סעיצקעס עשידיי יד ןופ ךעלטשער
 ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ סערגנָאק םעד טסירגַאב יקסנישַאד .ײטרַאּפ .מעד

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ טייקיטעט יד רעביא טסייר המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 .גירק ןגעק גנולעטש ןייז רַאפ טלעטשעגּפָא טרעוו טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד

 ןיא טריזיליבָאמ טרעוװ ,גנוגעװַאב רעד ןופ רעוט עלַא טעמכ יוװ ױזַא ,סָארב

 ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד

 טרעװ רעטעּפש רָאי ייוצ .עקָארק ןייק קירוצ רע טמוק 1918 ןיא
 -ייארַאפ עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ .ד .ס עשידיי יד :טכעלקריוורַאפ םולח ןייז
 רעסָאװ טימ ךָאנ ןעקנעדעג זנוא ןופ ךס ַא ,ןליױּפ ןיא דנוב ןטימ ךיז טקינ
 ןופ רעייטשוצ םעד ןגעוו טדערעג טלָאמעד טָאה רע ץלָאטש ןוא טיײקנדײשַאב
 -ָאװער עסיורג יד טַאהעג טשינ ךיז רעטניה טָאה סָאװ ,"דנוב רענַאיצילַאג;
 יד ןיא רעבָא טָאה סָאװ ןוא דנוב רעדנעלסור ןופ סעיצידַארט ערענָאיצול
 -נוב יד טריפעג טייקכעלקריוו רענַאיצילַאג רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עטסרעווש
 ,טעברַא עשיד

 רעשיטילָאּפ רעד רעמ טשינ סָארב זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעד ןיא

 ןיא ןוא ןליוּפ ןופ טעטש-ץניװָארּפ יד ןופ ענייא רָאנ זיא עקָארק .רעריפ
 -רֶא רעקיטרָא רעד ןופ גנוריפנָא יד רעביא ערעדנַא ןעמענ אפוג טָאטש רעד

 ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא סױרַא ךָאנ רע טערט רעכיז .עיצַאזינַאג

 ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עכעלרעניא יד וצ טמוק רע .ןרעטסײגַאב סעדער ענייז

 טײקמַאזקרעמפיוא ןייז רעבָא ,סעיסוקסיד ןיא ליײטנָא טמענ ,ײטרַאּפ רעד

 ךָאנ טריזינַאגרָא רע .רעדניק יד וצ ,עטסגניי יד וצ טעדנעװעג טציא זיא

 -ניק-רעטעברַא רַאפ סעינָאלַאק ,רעדניק ערעזנוא טפַאשלעזעג יד 1918 ןיא

 "יא ןוא דיירפ רערעדנוזַאב טימ .םייחרעדניק ַא ,לוש-גָאטימכָאנ ַא ,רעד

 "דנרעק יד טעזרַאפ ,גרַאװגניי םעד טימ ןסעומש רע טלַאה טייקנבעגעגרעב

 רעד ןשיװצ ףױא טבעל רע ןוא .טלעװ רערעסעב ַא ןיא ןביולג ןופ ךעל

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןטלַאטשעג עסיורג יד ןגעו טדער ,טנגוי

 טייקיטכירפיוא טימ טרעטיצ םיטש יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי ןוא

 ,טבעלעג טָאה רע ןכלעוװ רַאפ תמא ןטימ ,גנוגייצרעביא ןוא

 סָארב ןכלעוו ןיא ,םורָאפ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא לַאז-טכירעג רעד

 -ָארּפ ַא רָאנ ןעוועג טשינ םיא רַאפ זיא רוטַאקָאװדַא ,טבעלעגסיוא ךיז טָאה

 ענובירט רעד ןופ ןפמעק וצ ןפורַאב זיא רע זַא ,טליפעג טָאה רע .עיסעפ

 רעשיטילָאּפ רַאפ ,גנוקירדרעטנוא ןגעק ,טייקיטכערעג רַאפ טכירעג ןופ
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 רעקיטכירפיוא ןופ רָאנ טמוק סָאװ ,סָאטַאּפ טימ .טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא
 ןיא טפמעקעג ןוא םישזער םעד ןגעק טמערוטשעג רע טָאה ,גנוגייצרעביא
 ןטערטעגסױרַא זיא רע עכלעוו ןיא ,ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עקילייצמוא יד

 1942 ןיא רעדרעמ-יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןבעל ןייז

 שטיוװַארדנַאסקעלַא .מ יץצינעימעשק ןיא

 רעלגייאנייא לָארַאק .רד

 עּפורג רעד ןיא עטסגניי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלגייאנייא לָארַאק
 ,רָאי 20 יו רעמ טשינ ןעוועג טלַא זיא רע .דנוב רענַאיצילַאג ןופ רעדנירג

 עשידיי יד וצ עיצַאמַאלקָארּפ עטמירַאב יד סױרַא זיא 1905 יַאמ ןט1 םעד ןעוו

 |זייז ?רימ ןליװ סָאו עיצילַאג ןיא רעטעברַא
 יד ןופ ןעמענ יד ןשיװצ ךיז טניפעג ןעמָאנ
 -ָארּפ יד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,םירבח
 -נירג רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאד .עיצַאמַאלק
 -לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טסעפינַאמ-סגנוד

 םגה ,עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 טריאוטיטסנָאק ײטרַאּפ יד ךיז טָאה לעיציפָא

 סערגנַאק ןפיוא ,רעטעּפש שדוח ַא טימ טשרע
 -ַאמ רעד .,(ינוי ןט10 ןֹוא ןטפ) גרעבמעל ןיא

 רערענַאיצולַאװער רעד ףיוא ןָא טזייוו טסעפינ

 ןשירַאצ ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ לָאר

 עשידיי יד ןענייז עיצילַאג ןיא תעשב ,דנַאלסור

 -ייא ןָא ,ןבעל ןָא ,ןײזטסואווַאב ןָאש רעטעברַא

 ןדמערפ ַא ןיא טעװעדָאהעגפיוא לייו ,רעפ

 -רעװ עקידנעמַאלּפ טימ טפור רע ןוא ?ןטרָאג
 קעװַא ףרַאװ ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידייפ :רעט

 ןעייר יד ןיא ךיז לעטש ,לפייווצ ןֹוא ארומ ןייד

 ,ןעיוב יז ףלעה ,עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןופ

 םוצ ,ןליצ עשירַאטעלָארּפ וצ ןריפ ךיד טעװ יז

 "! ןטַאט עסיורג וצ ,טעברַא רעד וצ !גיז םוצ ,ףמַאק

 םירבחמ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלגייאנייא זַא ,רעכיז זיא'ס
 -ַאב םעד ןבעגעגּפָא רע טָאה סערגנָאק-סגנודנירג ןפיוא ,ףורפיוא םעד ןופ
 טרעוו טַארקַאמעד-לַאיצַָאס ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןיא ;עיצַאזינַאגרָא טקנוּפ םוצ טכיר
 עיצַאזינַאגרָא ןופ ןגַארפ עלַא ןיא זַא ,זייוונָא ןטימ ,סערדַא ןייז טקורדעג
 -יינ רעד ןופ סערדַא רעד זיא'ס .ןרעלגייאנייא וצ ןדנעו ךיז ןעמ ףרַאד
 .ײטרַאּפ רענעפַאשעג
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 עמַאס ןופ ,טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןופ לוע רעטסערג רעד טלַאפ ללכב

 -מעל ןיא טרידוטש) ,טנעדוטס ןגניי םעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא ,ןָא ביֹוהנֶא
 -עג ןכַאװש ןופ ןעוועג ךָאנ וצרעד זיא רעכלעוו ,(טעטיסרעווינוא רעגרעכ
 ןקיטסעפרַאפ ,ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ ןערדַאק יד ןלעטשפיוא טפלעה רע .טנוז

 -רענגעק רעטנשקערַאפ רעד ןגעק רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןיא דנַאטשַאב ריא
 גנולעטש עשיגָאלָאעדיא ריא ןרימרָאפסיױא ןוא .ד .ס .ּפ .ּפ רעד ןופ טפַאש
 -ַאלימיסַא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 .רעגַאל ןכעלרעגריב ןיא ןעגנוטכיר עשירָאט

 עירפ יד ןיא ךָאנ .טײקמערָא רעפיט ןופ טמַאטשעג טָאה רעלגייאנייא
 ןרעטיב םעד ןליפ וצ ןעמוקַאב רע טָאה ,זיוה-ןרעטלע ןיא ,ןרָאי-רעדניק
 ןוא ,הסנרּפ-תוגאד טימ ףמַאק רעקידנעטש ,תוקחד :טײקמערָא ןופ םעט
 רעטומ יד .זָאלוקרעבוט ,טייקנַארק עשירַאטעלָארּפ יד ךָאנ םעלַא םעד וצ
 ןעמַאמ ַא ןָא ןסקַאװעגפיוא זיא למייח רעניילק רעד ןוא ןברַאטשעג ירפ זיא
 טָאה ,רעכעלביוט ַא ,דיי רעכעלקנערק ַא ,רעלגייאנייא בקעי ,רעטָאפ רעד
 "עג טשינ ןבָאה ןטסנידרַאפ יד ןוא רעדיילק ענטעדנַאט טימ טלדנַאהעג
 ךָאנ ןילַא ,רעלגייאנייא טָאה לוש ןיא .טיורב לקיטש ןכעלגעט ןפיוא ןגָארט

 טנידרַאפ רע טָאה סעיצקעל טימ .הנויח ןייז רַאפ ןגרָאז טזומעג ,דניק ַא

 .טרעגנוהעגרעטנוא קינייו טשינ ןוא סנשָארג

 ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז רעלגייאנייא טָאה ,עיזַאנמיג ןיא רעליש ַא ךָאנ

 -ידיי רעקידנעטשבלעז ַא רַאפ ףמַאק רעד .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 -ַאג רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעש
 ןקרַאטש ַא ןעמונעג טָאה רעלגייאנייא .ןרָאי ןופ ךשמב .ס .ּפ .ּפ רענַאיציל

 ןטסיזַאנמיג רַאפ םגה ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןפמַאק עכעלרעניא יד טָא ןיא לייטנא

 -עג םיא רַאפ זיא'ס ןוא טייקיטעט עשיטילָאּפ ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג זיא
 עשיכיירטסע עלַא ןופ ןרעוו וצ ןסָאלשעגסיױא רַאפעג עקידנעטש יד ןעוו

 ,סעיזַאנמיג

 -ַאיצָאס זיא טײקמערָא רעשידיי רעד ןֹופ דניק ןכעלקנערק םעד רַאפ

 -םיורט סָאד רָאנ ,טפנוקוצ רעד ןופ לַאעדיא ןַא זיולב טשינ ןעוועג םזיל

 רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טרַאװנגעק רעד ןופ דנַאל

 םיא ייב םזילַאיצָאס זיא קיטייצכיילג .םייה רעמערָא ןייז ןיא הרוחש-הרמ

 רעפיט טימ רע טָאה .גנוטכַא-טסבלעז רעלַאנָאיצַאנ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד ןופ גנואיצַאב-לוטיב יד ןפרָאװעגּפָא גנורעטיברַאפ

 ןרָאװעג םיא רַאפ זיא םזידנוב .עיצַאנ רעשידיי רעד וצ .ס .ּפ .ּפ רעד ןיא

 -מיג יד טקידנעעג טָאה רע רָאנ יו ,ןדיי ייב םזילַאיצָאס ןופ לַאעדיא רעד

 םענעפָא ןיא סױרַא רע זיא ,טעטיסרעווינוא ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןוא עיצַאנ

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעקידנעטשבלעז ַא רַאפ ףמַאק

 ,עיצילַאג ןיא דנוב ןרַאפ

 ןביירשנָא טניימעג טלָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא לָאר סרעלגייאנייא ןרעדליש

 -ילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד

 ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רע .(עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ --- 1911 טניז) עיצ

188 



 רעגערט-ןָאפ רעד ןרָאװעג זיא רע ,ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ גנוגעװַאב רעד
 רעד ןעוועג ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא זיא רע ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 רעלגייאנייא .טייקימעט רעכעלגעט-גָאט רעיורג רעד ןיא רעטעברַא-רעווש

 ןַא; ןופ םש ַא טַאהעג טָאה רע ,םענרַאפ ןסיורג ןופ רענדער ַא ןעוועג זיא

 -מעט ןקידנזיורב ןטימ שטנעמ רעד טָא ."ןעגנולמַאזרַאפ ןופ רעדניצרעטנוא
 ןפרַאש ַא טימ ,רעקיטקַאט רעטינעג ַא ןעװעג ךיוא רעבָא זיא טנעמַארעּפ
 עטסרעווש יד ןיא געוו םעד ןזייו רע טגעלפ טײקטיהעגּפָא סיורג טימ .,חומ
 ,ס .ּפ .ּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב עטגנערטשעגנָא קידנעטש יד ייב ,סעיצַאוטיס

 ןטסינויצ יד ןופ סעקַאטַא עפרַאש יד ןוא

 רע טָאה ןטלעז רעבָא ,ןבירשעג קינייו טשינ ךיוא טָאה רעלגייאנייא
 -עגרעסיוא ןופ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא ללכב .ןעמָאנ ןייז ןבירשעגרעטנוא
 רעד ןיא ןצנַאלג וצ טַאהעג ביל טשינ טָאה רע .טייקנדײשַאב רעכעלנייוו

 ןייז ךיוה רעייז טצַאשעגּפָא ןעמ טָאה דנַאל ןיא םוטעמוא .טייקכעלטנפע
 ןטימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה רענגעק יד ךיוא ,טייקכעלרע ןֹוא םזילַאעדיא

 טימ ןעמונעגמורַא םיא ןעמ טָאה ןעייר ענעגייא יד ןיא ןוא ץרא-ךרד ןטסערג
 ,עביל רעטסערג רעד

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא
 ,טַאר הליהק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא גרעבמעל ןיא ןטַאקָאװדַא

 טכַארטַאב םיא ןעמ טָאה טכער טימ ,טעברַא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג
 ,ללכב עיצילַאג חרזמ ןיא ןוא גרעבמעל ןיא דנוב ןופ רעגערט-ןענָאפ ןרַאפ

 רעד טָא זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ,םזילַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס ןכיוה ןייז טימ ,שטנעמ רעטרַאצ ,רעלעדייא

 ןגעק סעקיװעשלָאב יד ןופ טשרוד-המקנ ןדליוו םעד ןופ ןרָאװעג ןּפָארטעג
 ,גנוגעוװוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ןטמירַאב-קירעיורט ןטימ םכסה ןיא ןזיא ײמרַא עשיטצווָאס יד ןעוו
 זיא ,גרעבמעל ןייק ןיירַא 1929 רעבמעטּפעס ןיא ,ךַאמּפָא-רעלטיה-ןילַאטס

 טּפעלשעג םיא טָאה'מ ..וא .עּפ .עג רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רעלגייאנייא
 -ניה טקינײּפעג תוקספה עצרוק טימ ןוא רעטייווצ רעד ןיא הסיפת ןייא ןופ
 -קירוצ ךעלדנע םיא ןעמ טָאה ןטיוט-בלַאה ַא ,1948 זיב סעטַארק יד רעט
 -עג ןעגנואימַאב ערעװש ךָאנ רע זיא ןטרָאד ןופ ןוא ןליוּפ ןייק טקישעג
 -עג רעירפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטכָאט ןוא ןוז ןייז וצ ,עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ,רעהַא טעװעטַאר
 ןעמוק ךיז וצ טנעקעג טשינ רעלגייאנייא לָארַאק ,רד טָאה עקירעמַא ןיא

 ןוא רעקנַארק-רעװש ַא .סעמרוט עשיטעווָאס יד ןיא ןייּפ ענעטילעג יד ןופ
 "רעקנַארק .טייצ רָאי ריפ טבעלעגּפָא ךָאנ ָאד רע טָאה רעטריזילַארַאּפ-בלַאה

 רעשידנוב רעד ןיא לייטנא ןקיטסייג ןקרַאטש א ןעמונעג ךָאנ רע טָאה טייה
 ןַאגרָא ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא עקינייא ןבירשעג ךָאנ ןליפַא ןוא גנוגעווַאב
 ץרעמ ןט22 םעד .,(ןעמָאנ ןייז טימ ןבירשעגרעטנוא טשינ םגה) טייצ רעזנוא
 -כָאט ןייז ייב ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג רעלגייאנייא לָארַאק זיא 2
 ,ַאנַאידניא ,ליווסנאווע ןיא רעט

 ,עקטסידנוב ענעבעגעגרעביא ןֹוא עיירט ַא ,עלעדַא ,יורפ סרעלגייאנייא

189 



 ,לָארַאק רבח-סנבעל ריא ןופ טסערַא םעד טבעלעגרעביא גנַאל טשינ טָאה

 ןענייז'ס ןוא גרעבמעל ןופ קעװַא ןענייז סעקיװעשלָאב יד יו ,םעדכָאנ דלַאב

 -נײרַא טשינ ידכ ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב יז זיא ןשטייד יד ןעמוקעגניײרַא
 ,ָאּפַאטשעג רעשיצַאנ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצ

 .וא .עּפ .עג סנילַאטס ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רעלגייאנייא לָארַאק

 ,ָאּפַאטשעג סרעלטיה ןופ ןברק ַא -- רעלגייאנייא עלעדַא

 ןַאמסיק .י .רד

0 

 רעיּפַאפ יצירוַאמ

 ןיא ,עיצילַאג ,קרַאמיײנ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעיּפַאּפ יצירוַאמ

 -רעלאמ רעכעלטנגוי ַא יו ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,רעדיינש ַא ןופ ןוז ַא ,2

 ןטייקיאעפ ענייז קנַאד ַא .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא רעטעברַא

 טקורעגסױרַא לענש רעייז ךיז רע טָאה
 ענעי ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא
 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעפמעק עוויטקַא
 "וצפיוא עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטש

 גנוגעוַאב-רעטעברַא עשידיי ַא ןעיוב !
 רעד ןופ טייצ רעד רַאפ .עיצילַאג ןיא

 דנוב רענַאיצילַאג םנופ ץנעטסיזקע
 -ינייארַאפ רעד ךָאנ ןוא (.ּפ .ד .ס .יי)
 רעיּפַאּפ זיא ןליוּפ ןיא דנוב ןטימ גנוק

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג
 ןטסידנוב רעוװעקַארק יד ןשיווצ רעוט

 ןיא טַאלב ךעלרעה ַא ןבירשרַאפ ןוא
 -רַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 ,גנוגעווַאב-רעטעב

 | ,שטנעמ רענעדיײשַאב ןוא רעליטש ַא
 .ַא ךיז רַאפ ןברָאװרעד רעיּפַאּפ טָאה
 ,רענדער-ןסַאמ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .,ןײלַא ךיז ןענרעל ךרוד ןסיוו ךס
 ןעגנוטערטסױרַא עצרוק ענייז ןענייז ,ןדיײר טזומעג טָאה רע ןעוו רעבָא
 דנוב רענַאיצילַאג ןופ ןרענָאיּפ יד ןשיװצ .קידנגייצרעביא ןוא שיגָאל ןעוועג

 ןסיו שידיי ךס ַא טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,עטלייצעג יד ןופ ןעוועג רע זיא

 רָאטקַאדער רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא .שידיי ןבירשעג ןוא
 וויטוקעזקע ןופ דילגטימ ןעוועג ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןופ

 טייצ עסיוועג ַא רעטעּפש ,עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ

 -- ףוסל ןוא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא דנוב ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ ןעוועג

 רעטייוצ רעד תעשב ןלױּפ ןיא דנוב ןופ .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ דילגטימ

 ,המחלמ-טלעוו
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 -נעטשבלעז רעד ןופ עלעגיוו םייב זיולב טשינ ןענַאטשעג זיא רעיּפַאּפ

 ןוא רעמענ ןָאעל טימ ןעמַאזוצ ,1905 ןיא עיצילַאג ןיא .ּפ ,ד .ס .יי רעקיד

 עכעלטנגוי ןופ גנוגעוװַאב עקיטכערּפ יד טיובעג ךיוא רע טָאה רעציבמעד חסּפ

 רע זיא רקיע רעד .(טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ דנַאברַאפ) רעטעברַא

 "רַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ רעיוב רעד ןעוועג

 -יירטסע רענײמעגלַא רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב א ןרָאװעג זיא עכלעוו ,רעטעב

 ,טייקיטעט עקיזָאד יד ןצַאשוצּפָא קירעהעג יוװ ידכ .גנוגעװַאב ,פָארּפ רעשיכ

 ןגעק ןענַאטשטנַא זיא דנוב רענַאיצילַאג רעד זַא ןעקנעדעג רימ ןפרַאד

 ןָאמעגעה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב ,צָאס רעשיליוּפ רעד ןופ ןליוו םעד

 עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא ,ןעקנעדעג ךיוא ףרַאד ןעמ .סַאג-רעטעברַא רעד ףיוא

 -ַאג ןיא -- רעשיטילָאּפ רעד ןופ טשרעהַאב ןעוועג זיא גנוגעװַאב-ןסָאלק

 -ָאיסעּפָארּפ עשידיי ןופ ןעיוב סָאד טָאה רַאפרעד ..ד .ס .ּפ .ּפ רעד ןופ עיציל

 רעד בילוצ ןטייקירעװש עקיטלַאװעג ףיוא ןפָארטעגנָא ןענייארַאפ עלענ

 סע עכלעוו טימ ,רעריפ .צָאס עשיליוּפ יד ןופ גנולעטשנייא רעכעלטנייפ

 ןופ .ןיוו ןיא .ד .ס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעריפ יד טריזירַאדילָאס ךיז ןבָאה

 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןענופעג טפרַאדעג טשרע ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד

 ךיז ןלָאז רעטעברַא עשידיי עכלעוו ןוא ,ןענייארַאפ ,פָארּפ רַאפ ןעמרָאפ

 עשיכיירטסע יד טימ גנודניברַאפ יד ןטלַאהנייא ייברעד ןוא ןבעלסיוא ןענעק

 ןופ טײקנענַאטשעגּפָא יד טכַארטַאב ןיא ךָאנ טמענ ןעמ ןעוו .סעלַארטנעצ

 ןעוועג ריא ןיא ןענייז סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ ןוא עירטסודניא רעניילק רעד

 יד ןשיווצ רעוט .פָארּפ יד סָאװ ןצַאשּפָא קירעהעג יוװ ןעמ ןעק ,טקיטפעשַאב

 ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא .ןָאטעגפיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי

 טריזינַאגרָא ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 -ןשַאמַאק ,רעדיינש :עיצילַאג ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עקָארק ןיא ןרָאװעג

 -נַא ןופ ןוא רעטעברַא-לַאטעמ ,רעלַאמ ,רעקעב ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעכַאמ

 -רענַא יד ןרָאװעג טפמעקעגסיוא זיא ןענייארַאפ עקיזָאד יד רַאפ .ןכַאפ ערעד

 טָאה ,לשמל ,עלַארטנעצ:רעדיינש יד .סעלַארטנעצ רעניוו יד ןופ גנונעק

 -לעטשעגנָא יד ןופ עלַארטנעצ יד :שידיי ןיא ןַאגרָא ןלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא

 יד .שידיי ןיא טקורדעג ךיוא רוטַארעטיל ןוא ןטוטַאטס עריא טָאה עט

 ןענייז עיצילַאג ןיא ןענייארַאפ .פָארּפ עשידיי יד ןופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג

 ,רעיּפַאּפ יצירוַאמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעמוקעגרָאֿפ

 ןרָאװעג טרעטשעצ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -רעד ריא ךרוד .טיובעגפיוא קירוצ יז טרעוו 1918 ןיא רעבָא ,גנוגעװַאב יד

 -ַאב .פָארּפ רעד ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ ןגָארטעגוצ ךס ַא יז טָאה גנורַאפ

 םנופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא רעיּפַאּפ ,ןליוּפ ץנַאג ןיא גנוגעוו

 ןיא רעייטשרָאפ רעייז ןוא עקָארק ןיא ןענייארַאפ .ּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר

 -ער רעד ןעװעג ךיוא זיא רֶע .טַאר .פָארּפ רעוועקַארק םענײמעגלַא םעד

 ?שינלַאשטעיּפזעבוא; רעד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ טנַאטנעזערּפ

 ןיא טעברַא רעכעלדימרעדמוא טימ לופ ןעוועג זיא ןבעל ןייז .(עסַאק-ןקנַארק)

 ,סַאלק-רעטעברַא ןופ טסניד

 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא רעיּפַאּפ (השמ) יצירוַאמ
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 רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .ויטקַא ןעוועג רעטייוו המחלמ

 .עשרַאװ ןיא רעטעּפש ןֹוא עקָארק ןיא רעירפ -- גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא

 "ייוצ רעד ךָאנ .תונכס-טיוט עלַא יד ןדיימוצסיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא

 -רַאװ ןיא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ דנואוו ַא ןופ קידנדייל ,המחלמ-טלעוו רעט

 ךיז טלַאה ,ןליוּפ רעיּפַאּפ טזָאלרַאפ ,1944 רעמוז ןופ דנַאטשפיוא רעוועש

 .ןָאדנָאל ןיא 1952 ןיא טברַאטש ןוא ןדעוװש ןיא טייצ עסיוועג ַא ףיוא

 שטיווַארדנַאסקעלַא .מ

 רעביירש קירנעה .רד

 רעוט עשידנוב יד ןשיווצ רעטסרעלוּפָאּפ ןוא רעטסכעלמיטסקלָאפ רעד

 קילטנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .רעביירש קירנעה .רד ןעוועג זיא עקָארק ןיא

 ןופ סערדַא רעד ןוא לָאבמיס רעד ,רעגערט-ןענָאפ רעד ןעוועג רע זיא רָאי

 -ַאב -רעטעברַא רעשידיי רעוװעקַארק רעד

 ןבָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא .גנוגעוו

 טירט ןוא ןגיוא יד טעדנעװעג םיא וצ ךיז

 -סקלָאפ עמערָא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 עלַא .רַאפעג ןוא טיונ ןופ טייצ ןיא ןטכיש

 ענעפָא ןפָארטעג םיא ייב ייז ןבָאה לָאמ

 ייירגפליה ַא ,ץרַאה קידנליפטימ ַא ,ןרעיוא

 ,טנַאה עט

 רעשידנוב רעד ןעװעג זיא רעביירש

 ,הליהק ןוא טַאר-טָאטש ןיא רעייטשרָאפ

 עניילק ןיא ןרינעוורעטניא ןפָאלעג קידנעטש
 -עג ןצימע טָאה סע יצ ;ןגַארפ עסיורג ןוא

 ןַא יצ :גנוניואוו ַא ןופ עיסימסקע ןַא טָארד

 סָאװ ,ףָארטש ַא ןפורּפָא לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה רעלדנעה-ןסַאג רעמערָא

 ַא ןפמעקסיוא טפרַאדעג טָאה'מ יצ ;ןרָאװעג טגיײלעגפיורַא םיא ףיוא זיא

 רעדָא רעזייה עשיטָאטש ןיא החּפשמ-רעטעברַא רעשידיי ַא רַאפ גנוניואוו

 םעד טימ ןוטעג רע טָאה ץלַא -- ןעיײװמַארט עשיטָאטש יד ןיא ןטסָאּפ ַא

 רע זַא טליפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ לכיימש ןקיטומטוג ,ןשירבח ,ןכעלטניירפ

 ןעוװעג רע זיא רַאפרעד ןוא .ןשטנעמטימ ענייז יבגל טכילפ ַא טליפרעד

 ןוא רעכיוה רעד ףיוא ןלַאטרַאװק-רעטעברַא עשידיי יד ןיא טבילַאב ױזַא

 ,סַאג ספעזָאי

 רעד ןיא .ןרעטלע עזַאושזרוב ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רעביירש קירנעה

 -וטס רעגניי ַא יו ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא רע זיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס

 רעשידי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעועג זיא רע .טנעד

 -ַאטיגַא עטסקידרעייפ עריא ןופ רענייא ןוא עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .מעד .,צָאס
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 סָאװ ,טעברַא עדעי ןוטעג ןוא טרינילּפיצסיד רעייז ןעוועג זיא רע .ןרָאט
 -רַאפ ,ןסַאג יד ףיוא ןשיפַא טּפעלקעג טָאה רע .ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןעמ
 ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טדערעג ,ןעגנוטייצ-ייטרַאּפ טפיוקרַאפ ,ןפורפיוא טיײרּפש
 ,רעטעברַא ןשיװצ עיצַאטיגַא עכעלנעזרעּפ טריפעג ,ןעלקיטרַא ןבירשעג
 ,ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ,עניב-רעטעברַא רעד ףיוא ןטערטעגסױרַא
 .סיורג וצ רעדָא ןיילק וצ ןעװעג טשינ םיא רַאפ זיא טעברַא םוש ןייק
 "ואוועג םיא טָאה סָאװ טייקכעלטניירפ ןוא לכיימש ַא טימ ןוטעג רע טָאה ץלַא
 םיא זיא'ס ביוא .םירבח ענייז ןופ טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל יד ןענ
 -טסבלעז ןעוועג סָאד זיא ,ײטרַאּפ יד ןריטנעזערּפער וצ ןרָאװעג טױרטרַאּפנָא
 .םיא ןופ רעסעב ןוט טנעקעג טשינ סע טָאה רענייק ,ךעלדנעטשרַאפ

 עקָארק ןיא דנוב ןופ רעוט ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רעביירש זיא 1920 ןיא
 רעד ןופ קורד םעד רעטנוא .טכַאמ רעשילױּפ רעד ןופ ןרָאװעג טריטסערַא
 -לושַאב יד ןעיצקירוצ טזומעג רָארוקָארּפ רעד טָאה ,גנוניימ רעכעלטנפע
 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה טַאר-טָאטש ןיא ןעגנוטערטסױרַא ענייז .גנוקיד
 רעד ןעוװעג זיא טַאר-טָאטש רעװעקָארק רעד .טייקטסיירד ןוא טומ טימ
 ןרַאפ עידיסבוס עקידנעטש ַא טמיטשַאב טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא רעקיצנייא
 טכער רַאפ ףמַאק ןייז .טפמעקעגסיוא רעביירש טָאה סָאד .,רעטַאעט ןשידיי
 ןיא .גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רעטעברַא עשידיי רַאפ טעברַא ףיוא
 רַאפ עיצקַאער רעשידי רעד ןגעק טפמעקעג רע טָאה הליהק רעד
 ןבעל ןשידיי ןיא טייקכעלטלעוו ןוא ףליה רעלַאיצָאס

 רַאפ זיא לַאזטכירעג רעד רעבָא ,טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רעביירש
 ןעוו ,ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס ןייז ןופ טינשּפָא רערעדנַא ןַא רָאנ ןעוועג םיא
 רעוװעקָארק ןופ ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עכיײרלָאצ יד ןיא ןטערטעגסױרַא זיא רע
 ןעוועג זיא רעטסטנַאקַאב רעד עכלעוו ןשיווצ ,רעוט-רעטעברַא ןוא רעטעברַא
 -"טירעּפמעס, רעד ןוא 1923 ןיא ןעורמוא-רעבמעווָאנ יד בילוצ סעצָארּפ רעד
 ,1928 ןיא סעצָארּפ

 -רַא ןַא ,טייקכעלנעזרעּפ עקיברַאפליפ ַא ןעוועג זיא רעביירש קירנעה
 רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז .ןטייקיאעפ עסיורג טימ טבַאגַאב ,רוטַאנ עשיטסיט
 רע טרעװ 1940 רעמוז .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד טעמדיוועג
 יד ןיא טעברַא ןוא גרעבמעל ןופ טקישרַאפ טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד
 -גוא -- סיוא ןטרָאד רע טייג רעגנוה ןופ טּפעשעגסיױא ,לַארוא ןופ סנבורג
 רע עכלעוו ,עקָארק ןיא ןדיי יד ןעו ,ןענילַאטס ןופ טפַאשרעה רעד רעט
 -רעמ סרעלטיה ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא ןענייז ,טַאהעג ביל ױזַא טָאה
 .ןענָאילַאטַאב-רעד

 שטיװָארדנַאסקעלַא .מ
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 יױלברעטסנעפ עיש .רד

 ששירַאצ יד קידנזָאלרעביא ,דנטלסור ןופ ןפָאלטנַא ןיב'כ ןעוו ,1907 ןיא

 ןטלַאהרַאפ ךיא ןיב ,ךיז רעטניה לייטרוא-עמרוט ןרעווש ַא ןוא הסיפת
 -עג זיא רימ .ץענערג יד ןעלגומש רַאפ ןעמרַאדנַאשז עשטייד ןופ ןרָאװעג
 ערעייז ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןעגנול
 ןָא ןוא טלעג ןָא ,ןריּפַאּפ ןָא ןוא טנעה

 בָאה'כ .עקָארק ןייק ןעמוקוצנָא ןסערדַא
 -ַאק סקילאכימ ןיא זַא ,ןענופעגסיוא

 ןפערט טנװָא ןיא ןעמ ןָאק עינרַאיװ
 -רַאּפ עלַא ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג
 .ןעייט

 ןופ ןעמעוו ןכוז ןיהַא קעװַא ןיב'כ
 רעשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס רעשידיי רעד
 ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סָאװ ,ײטרַאּפ
 -ַאק יד .עיצילַאג ןיא דנוב רעד יװ

 ךיג רָאג .קידייל ןעוועג זיא עינרַאיװ

 "ַאד ַא -- ןַאמרעגניי ַא ןיירַא טמוק
 ןגיוא עצרַאװש עקידעבעל טימ רער
 בָאה'כ .רימ ףיוא קוק ַא טוט ןוא --
 ןוא טרעטַאמעגסיוא ןעזעגסיוא רעכיז

 קוק ַא לָאמַא ךָאנ טוט רע .ןקָארשעצ
 עטרבח יד; :טגָאז ןוא וצ טמוק ןוא
 -וקַאב "7 ןייז קיפליה:זב ךייא ךיא ןָאק סָאװ טימ .עגיה ןייק טשינ סיוועג זיא
 טָאה ,ײטרַאּפ .מעד .צָאס .דיי רעד ןופ ןעמעוו ךוז'כ זַא ,רעפטנע ןיימ קידנעמ

 לעוו'כ ,ייטרעּפ .מעד .צָאס רעשילוּפ רעד ןופ ןיב ךיא, :טרעלקרעד רימ רע

 רע ןוא ."לייו ַא סטרַאװ -- רעבָא .טסידנוב ַא ךייא רַאפ ןכוזסיוא ךיילג
 סָאד בָאה'כ סָאװ ,סעקטסַאשט רָאּפ ַא טימ עוװַאק עלעּפעט ַא וצ רימ טגנערב
 ןסעגעג טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש בָאה'כ לייו ,טפרַאדַאב קרַאטש עקַאט

 רימ רַאפ טלָאמעד טשרע ןוא ,טסידנוב ַא טגנערבעג ךיוא רע טָאה ךיג

 רע זיא רעטעּפש רָאי 5 טימ .יולברעטסנעפ עיש .רד --- טלעטשעגרָאפ ךיז

 .דנוב ןיא ןיײרַא

 -ַאג ברעמ ,ץילרָאג ןיא 1881 ןרָאװעג ןריובעג זיא יולברעטסנעפ עיש

 -מיג ןיא ךָאנ .החּפשמ רעזעיגילער ,רעכעלרעגריב ַא ןופ טמַאטשעג .עיציל

 .ּפ .ּפ רעד ןופ ןזיירק עשיטנעדוטס יד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה עיזַאנ

 טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא טרידוטש טָאה רע תעב .(.ס .ּפ .ּפ רענַאיצילַאג) .ד .ס

 ןַא ןרָאװעג ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא טעטיזרעווינוא ןיא

 -דער ןלופטנעמַארעּפמעט ,ןטוג ַא רַאפ סױרַא ךיז טזייוו רע .רעוט רעוויטקַא

 ןיא טכערילַאװ ענײמעגלַא רַאפ ףמַאק םעד ןיא סעינַאּפמַאק-לַאװ תעב .רענ

 סױרַא טזייו רע .ײטרַאּפ רעד ךרוד טצונעגסיוא קרַאטש רע טרעוו ךיירטסע

 ןיא קיטעט רע זיא טייצ ערעגנעל ַא .טעברַא רעד ןיא עיגרענע ךס ַא
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 -רַאט ןיא טימיטעברַא ןוא ןריזינַאגרָא טפלעה ,ןָאיַאר-טפַאנ רעװַאלסירָאב
 וצ רעטנעענ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא םיא .ןענָאיַאר רעוועקָארק ןוא רעווָאנ
 ןובירט ןוא רעריפ ןטבילַאב םעד ,יקסנישַאד יצַאנגיא טימ ךיוא ןענעקַאב
 טָאה עיצַאדנעמָאקער סיקסנישַאד טיול .עיצילַאג ןיא ,ד .ס .ּפ .ּפ רעד ןופ
 דושּפָאנ ןופ עיצקַאדער ןיא ןטעברַאוצטימ ךיוא ןביוהעגנָא יולברעטסנעפ
 ,קיטעט ןעוועג רָאי עכעלטע זיא רע ואוו ,(,ד .ס .ּפ .ּפ ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ)

 ךרוד טייג ,םוידוטש-טעטיזרעווינוא ןייז רע טקידנע טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,טַאקָאװדַא סלַא טכער ןייז טמוקַאב ןוא טעברַא עשיטקַארּפ עקיטיונ יד

 ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע ןוא גנודליבסיוא יד
 ריא ךרוד ןריפוצנָא גנובערטש ריא ןופ ,ד .ס .ּפ ,ּפ יד ןטלַאהעגּפָא טשינ טָאה
 1911 ןיא .רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ ךיוא טייקיטעט ַא עיצקעס רעשידיי
 רעשידיי רעד טימ טקיניײיארַאפ ,ד ,ס .ּפ .ּפ ןופ עיצקעס עשידיי יד ךיז טָאה
 -רַאפ עקיזָאד יר טָאה יולברעטסנעפ .רד .עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .מעד .צָאס
 ךיוא רע זיא רעטעּפש רָאי 2 עּפַאנק טימ טשרע .טכַאמעגטימ טשינ גנוקינייא
 .געוו ןבלעז ןפיוא ןעגנַאגעג

 -רעטסנעפ .רד טרעוו ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס תעב
 ,טנַאנעטייל ַא ןופ גנַאר ןטימ ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טריזיליבָאמ יולב

 -ַאב יולברעטסנעפ טרעוװ ,םָאדַאר טמענרַאפ רעטילימ עשיכיירטסע סָאד ןעוו
 ןטנעָאנ ַא ןָא טלַאה רע .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןיא ןטעברַאוצטימ טמיטש
 -יטעט רעייז ןיא טימ ייז טפלעה ןוא םָאדַאר ןיא ןטסידנוב יד טימ טקַאטנָאק
 קיטעט ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד רַאפ .טייק
 רעד ןופ יורטוצ ןוא טעטירַאלוּפָאּפ ןעניוועג וצ ןזיוװַאב רע טָאה ,םָאדַאר ןיא
 ,.גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעצנַאג

 ןטרָאד ךיז טניפעג ,םלעכ טמענרַאפ רעטילימ עשיכיירטסע סָאד ןעוו
 רַאפ טמיטשַאב טרעוו רעכלעוו ,יולברעטסנעפ .רד ךיוא גנולײטּפָא ןייז טימ

 -עט עטפַאהרעביפ ַא טלקיװטנַא טָאה רע ,טָאטש ןופ רעטסיימרעגריב-עציוו
 זיא טכַאמ עשירַאצ יד עכלעוו ,תולווע עקידתורוד יד ןקיטײזַאב וצ טייקיט

 -סױרַא ןעוועג זיא גנובערטש ןייז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק ןעגנַאגַאב
 עכעלשטנעמ ןוא גנוטכַא-טסבלעז ןופ ןליפעג ןדיי רעמלעכ יד ייב ןביוהוצ

 ןטיונ יד וצ ןרעהוצ ךיז רע טגעלפ סערעטניא ןרעדנוזַאב רָאג ַא טימ .עדריוו
 ןרעיוא ענייז ,סיפֶא ןייז ןופ ריט יד .ערעמירָא ןוא עקנַארק ,עכַאװש יד ןופ
 .עקיטפרעדַאבטיונ ןוא עכַאװש יד רַאפ ןפָא ןעוועג קידנעטש ןענייז ץרַאה ןוא
 -צולּפ ,ןטסידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנוװָא ןצ ןיא ,לָאמניײא

 רעד ןופ רידנומ ַא ןיא ריציפָא ןַא ןיירַא טמוק'ס ןוא ריט יד ךיז טנפע גנול
 ,רעציזרָאפ ןופ לשיט םעד וצ וצ זיא ריציפָא רעד .יימרַא רעשיכיירטסע
 ךיא ,, -- :ןדלָאמעג ןוא שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא יז ןוא דרעוװש יד ןוטעגסיוא
 וצ םוק ןוא טסידנוב ַא ןיב ךיא ...ריציפָא-ײמרַא ןַא יו טשינ ךייא וצ םוק
 -וצ רימ ןפרַאד םירבח יו ןוא ,םירבח ןענייז רימ .ןטסידנוב וצ יוװ ךייא
 -כיוו זיא ,טירש ןקיזָאד םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג יװ ידכ ..."ןטעברַאנעמַאז
 ןשימ וצ ךיז ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג זיא ײמרַא רעד ןיא זַא ,ןסיוו וצ קיט
 -ַאב רַאפ טרַאװרעד טָאה ףָארטש ערעווש ַא ,ןטעטיױוװיטקַא עשיטילָאּפ ןיא
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 "רעטסנעפ 'ח .גנולמַאזרַאפ רעשיטילָאּפ זיא טשינ רעכלעוו ןיא ךיז ןקילײט

 טָאה רע .רעטסיירד ןוא רעקיטומ ַא רעייז ןעוועג רוטַאנ ןופ רעבָא זיא יולב

 רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז טגעלפ ןוא ארומ סנױזַא זיא'ס סָאװ טסואוועג טשינ

 טָאה רע סָאװ ןריפכרוד ןוא ןעלדנַאה טלָאװטג טָאה רע ןעוו ,רַאפעג םוש ןייק

 ןעגנודניברַאפ ןטלַאהעגנָא רדסכ טָאה רע .קיטכיר ןוא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג

 "גָאט ריא ןיא ךיז טקילײטַאב ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעמלעכ רעד טימ

 טָאה יולברעטסנעפ .רד .טנגוי רעד טימ ךיז ןפָארטעג .טעברַא רעכעלגעט

 יכדרמ לאומש ןגניי םעד טייקיטעט רעשידנוב רעד ייב ןפָארטעג םלעכ ןיא

 .רד ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאדַא .העּפשה ַא םיא ףיוא טַאהעג ןוא םיובלעגיז

 ,סיורג ַא ןעמוקַאב עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד 1917 בױהנָא טָאה יולברעטסנעפ

 "לערוטלוק ןוא עשיאייטרַאּפ ענעדיישרַאפ טנדרָאעגניײא טָאה'מ ואוו ,זיוה ןייש

 -עג טריזינַאגרָא ךיוא זיא ףליהטימ ןייז טימ ;סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג

 ,םייה-רעדניק-רעטעברַא ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ַא ,ךיק-רעטעברַא ןַא ןרָאװ

 וו ,זַא .א ןוויטַארעּפָאָאק

 טרָאד טָאה רע .םָאדַאר ןיא טבעלעג יולברעטסנעפ ,רד טָאה 0

 סָאװ ,עטעקנא רעד טימ טּריפעגנָא ןוא עירָאלעצנַאק עשיטַאקָאװדַא ןַא טאהעג

 ןוא עלעירטסודניא עשידיי ןגעוו ןליוּפ ןיא טריפעגכרוד טָאה טניַאשזד רעד

 רעד ןיא ויטקַא קרַאטש ייברעד זיא רע .ןעגנומענרעטנוא עשירעקרעווטנַאה

 -סױרַא ןוא סעינַאּפמַאקילַאװ יד טריפעגנָא ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ-ײטרַאּפ

 טַאגעלעד ַא יו רע זיא 1920 ןיא .ךעלטעטש עקידתונכש יד ןכוזַאב וצ ןרָאפעג

 "וצ רעוװעקָארק ןפיוא ןעוועג םָאדַאר ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ

 ,דיי רעד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ואוו ,דנוב ןופ רָאפנעמַאז

 דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא ןטימ עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .מעד .צָאס

 ,ןלױּפ ןופ

 .םיא ואוו ,םלעכ ןיא קיטעט ןעוועג רעדיוו טייצ ַא רע זיא 1920 ףוס ןופ

 .טכַאמ רעשילױּפ רעד דצמ סעיסערּפער ןופ ןדייל וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 --- ןייטשרעג םייה רעד ןופ) יורפ ןייז טימ יולברעטסנעפ ךיז טצעזַאב 1923 ןיא

 ןייז ףיוא ןטרָאד טנפע ןוא עקָארק ןיא (ןירערעל-לוש-סקלָאפ רעמָאדַאר ַא

 ןלוּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .,עירַאלעצנַאק עשיטַאקָאװדַא

 ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ערעסערג ףיוא ןטערטוצסױרַא סיוא טפָא םיא טצונ

 "וּפ טימ ןעגניטימ עמַאזניימעג ףיוא סרעדנוזַאב ,טעטש ענעדיישרַאפ ןיא

 רעלוּפָאּפ ןוא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רע עכלעוו ןשיוװצ ,רעטעברַא עשיל

 ןעגנוגייצרעביא ענייז טול ..ד .ס .ּפ .ּפ ןיא טעברַא רעקידרעירפ ןייז ןופ

 עשירבח יד רעבָא ,גנוטכיר-רעייוצ רעד וצ טרעהעג יולברעטסנעפ טָאה

 ןעועג םרוג טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןיא טשרעהעג טָאה סע סָאװ ,רעפסָאמטַא

 ןדַאלעגנייא רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .טעברַאנעמַאזוצ עשינָאמרַאה ַא

 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ סמונעלּפ ןוא טַארײיטרַאּפ ןופ ןעגנוציז וצ ןרעוו

 יולברעטסנעפ טָאה 1929 ןיא םייס ןשיליוּפ םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב

 .ןָאיַאר-לַאװ רעװָאנַאשזכ ןיא טרידידנַאק

 דנוב ןוא .ס .ּפ .פ ןופ גניטימ ןעמַאזניימעג ַא ףיוא עדער ַא רענייז רַאפ

 ןגיוצעגוצ יולברעטסנעפ עיש טרעװ ,וָאנַאשזכ ןיא 1926 יַאמ ןט1 םעד

 ָאד ךיז טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעכעלטכירעג וצ
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 ענייז עלַא רַאפ םיא טימ ןענעכערּפָא ךיז לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןטסָאמרַאפ

 -ןקידיײלַאב ןפרַאװ ןיא טקידלושַאב םיא טָאה'מ .ןעגנוטערטסױרַא עטסיירד

 -סױרַא עכעלטנפע וצ ןפור ,הכולמ רעד ןופ רעריפ יד ןגעק ןפורסיוא עקיד
 רעד .םישעמ עכעלנע ןוא שזַאטָאבַאס וצ ,סרעטסיולק ןענערב ,ןעגנוטערט
 זיא יולברעטסנעפ רבח .עקָארק ןיא 1927 ביױהנָא ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ
 -123 עקיצנייא ןייז ןברָאטשעג טלָאמעד זיא'ס ,טרעטישרעד רעייז ןעוועג
 יַאֹּפ רעד ןטערטעגסױרַא ןענייז גנוקידלושַאב רעד דצמ .רעטכָאט עקירָאי
 -ָארּפ ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא'ס יווװ) לעישזָאק רָאטקעּפסניא-ייציל

 ןעוועג רעווש זיא'ס ןכלעוו ןופ ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןענופעג ךיז רע טָאה סעצ
 רעד דצמ ,ןענָאיּפש-ייצילָאּפ רָאּפ ַא ןוא (רענדער יד ןופ דייר יד ןרעה וצ
 "נָא -- רעטעברַא עשיליוּפ ענעעזעגנָא ןטערטעגסױרַא ןענייז גנוקידייטרַאפ
 -- גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעמענלייט
 טנכיײצַאב ןבָאה עלַא ייז .װָאנַאשזכ ןיא רעוט רעשיי.ס .ּפ .ּפ רערעלוּפָאּפ ַא
 טָאה טכירעג רעװעקָארק סָאד .ןעגנוקידלושַאב עלַא שיטסַאטנַאפ רַאפ שממ
 -סױרַא ןוא ןענָאיּפש-יײצילָאּפ יד ןופ דייר יד וצ יורטוצ רעמ טַאהעג רעבָא
 ךיז טָאה טכירעג-עיצַאלעּפַא סָאד ךיוא .הסיפת רָאי 4 --- לייטרוא ןַא ןגָארטעג
 סָאװ ,ןטנעמוגרַא עשירָאטירעמ ןוא עקיגָאװ עלַא יד טימ טנכערעג טשינ
 סָאד ,טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןליױּפ ןופ ןטַאקָאװדַא עטמירַאב ,ענעעזעגנָא ייר ַא
 וצ ַא זיא לייטרוא רעד זַא ,טנעקרענָא ךָאד רעבָא טָאה טכירעג-עיצַאלעּפַא
 ,טכירעג רעוװעקָארק םוצ קירוצ ןינע םעד טקישעגרעביא ןוא -- רעפרַאש
 ,הסיפת רָאי 3 -- ןעוועג זיא לייטרוא-טכירעג רעטייווצ רעד

 יולברעטסנעפ טרעוװו המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב
 .עמרוט רעװָאנרַאט רעד ןופ טיירפַאב עטריטסערַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ןריובעג זיא סָאװ ,עלעגניי ןוא יורפ ןייז וצ עקָארק ןייק םייהַא ךיז טזָאל רע
 ,לייטרוא ןרעווש םעד ןציזוצּפָא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןרָאװעג
 רעד ןופ ןפָאלעג ןענייז עכלעוו ,ןסַאמ טימ טציילפרַאפ ןעוועג ןענייז ןגעוו יד

 -- עטנַאקַאב עטנעָאנ געוו ןפיוא טפערט רע .,ײמרַא-רעלטיה רעקידנפיײרגנָא
 -נַאגעג ןענייז עכלעוו ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא .ס .פ .8 ,דתתב ןופ רעוט
 ךיא, .,עמַאזצ ייז טימ ןייג וצ םיא ןפור ייז .חרזמ ףיוא עקָארק ןופ ןעג
 ךיא ןיב ,סנקירעביא .דניק ןוא בייוו ןיימ וצ ןייג םדוק ,ייז רע טרעלקרע ,זומ
 ..ןפילטנַא ןופ טשינ ללכב טלַאה ןוא ןפיול וצ טרעטַאמעגסיוא וצ

 רָאּפ עטצעל יד ןופ ןעגנובעלרעביא ערעווש ןוא טײקטרעטַאמעגסיוא יד
 ,טעטױװיטקַא עטפַאהרעביפ ַא ןעלקיװטנַא וצ טשינ רעבָא םיא טרעטש רָאי
 רעד ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה טָאטש ןיא ,עקָארק ןייק ןָא טמוק רע יוװ ךיילג
 רעד טימ טעברַאעגטימ המחלמ רעד רַאפ טָאה רעכלעוו ,יקסנעמעלעצ .י 'ח

 -גוב רָאּפ ַא ךָאנ ןוא יקסנעמעלעצ 'ח ןטימ ןעמַאזוצ .עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָאד
 ,טעברַא עשידרערעטנוא ןַא ןריזינַאגרָא יולברעטסנעפ רבח ןָא טביוה ןטסיד
 גנודניברַאפ ַא ןייא טלעטש ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טרעוו רע
 ןופ רעטערטרַאפ עמייהעג יד טימ טקַאטנָאק ַא ןָא טּפינק ,.ס .פ .פ רעד טימ
 טכוזַאב ןוא םורַא ךיוא טרָאפ יולברעטסנעפ עיש .גנוריגעד רעשיליוּפ רעד
 -סטעברַא יד טימ ןעגנודניברַאפ טכוז רע .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ
 ןטרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטסידנוב יד טימ ןטקַאטנָאק טמַאש ןוא ןרעגַאל
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 גנודניברַאפ ןיא ךיז ןלעטש וצ עיצַאזינַאגרָא רעוועקָארק רעד טגנילעג'ס
 ח"ח יד .עשרַאװ ןיא דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ
 ,ענעדיישרַאפ ךרוד ןריפ ןוא םורַא ןרָאפ יקסנעמעלעצ ןוא יולברעטסנעפ

 -געפ 'ח ןופ בוטש יד .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןתוחילש עכעלרעפעג רעייז

 רע .ןטסידנוב עלַא רַאפ ןפָא קידנעטש ייברעד זיא עקָארק ןיא יולברעטס
 ,ס .פ .פ יד סָאװ ,ןיטעלויב ןלַאגעלמוא םעד ןיא טימ ךיוא קיטייצכיילג טעברַא

 טייקיטעט עטגיײװצרַאפ ַאזַא טָאה גנַאל רָאג .ןבעגעגסױרַא טָאה עקָארק ןיא
 ןעוו ,1940 טסברַאה ןיא .ןשטייד יד רַאפ ןליוהרַאפ ןביילב טנָאקעג טשינ
 ןיא יולברעטסנעפ עיש ךיז טניפעג ,ןריטסערַא םיא טמוק ָאּפַאטשעג יד

 ,סיצַאנ יד טרעלקרעד יורפ ןייז טָאה גנושרָאפסױא רעד תעב .ווָאקרטעיּפ
 ,ןיטשרַאפ טנָאקעג ייז ןבָאה סָאד ,רעטבילעג ַא טימ ןפָאלטנַא זיא ןַאמ ריא זַא
 ןַאמ םעד טנכיײצַאב ןוא יורפ רעד דיילטימ רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה ייז
 ,ףרואווסיוא ןַא רַאפ

 ןייז רעביא יולברעטסנעפ טגָארט ָאּפַאטשעג רעד ןופ טיזיו םעד ךָאנ
 -ידיי רעד ןיא טעברַא רעד וצ ןגיוצעגוצ טרעוו רע .םָאדַאר ןייק טייקיטעט
 "גיא יד טיהעג ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג רע זיא ָאד ךיוא .הליהק רעש
 טימ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד ןופ דובכ םעד ןוא ןסערעט
 ףיוא ןייג ןלָאז ןדיי עמירָא יד זַא ,םעד ןגעק טפמעקעג רע טָאה תונשקע
 רַאפ טפיוקעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכייר יד ןופ טרָא ןפיוא טעברַא-סגנַאווצ
 ,טלעג

 עשיטסירעלטיה יד ,טכידעג וצ ןרָאװעג רעבָא זיא םיא םורַא טפול יד
 טגנילעג 1941 ףוס .טרינָאיּפשעגכָאנ ןוא טכוזעגמורַא םיא ןבָאה ןּפַארטַאס
 ןייז ןופ .עשרַאװ ןייק ןעמוקוצנָא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ םיא
 טרעטַאמעגסיוא קרַאטש ןעוועג רע זיא טעברַא רעכעלרעפעג ,רעטגנערטשעגנָא
 טגיילעגרָאפ רעבירעד םיא טָאה דנוב ןופ טפַאשרעריפנָא יד .טכַאװשעגּפָא ןוא
 -ַּפִא רעבָא ךיז טָאה יולברעטסנעפ .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןייגוצרעבירַא
 ןופ קירבַאפ ַא ןיא ןטעברַא קעװַא זיא רע .ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ וצ טגָאזעג
 ןופ ןעגנוציז ןוא ןצנערעפנָאק ןיא ןקילײטַאב ךיז טגעלפ רע .סעקעדנַאלּפ
 "יוש יד ןיא .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןוא טַאר:ײטרַאּפ
 לסיב ַא ןסירעגּפָא רע טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ םנופ ןעגנוגנידַאב עכעלרעד

 ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ענייז ןופ עכעלטע .עיזעָאּפ ןבירשעג ןוא טייצ עיירפ

 ןיא סעבַאגסױא עשידרערעטנוא עשידנוב יד ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז

 .ָאטעג רעװעשרַאו
 דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ זיא רעפמעק ןוא טסילַאעדיא רעד

 יד ןשיװצ .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא 1942 רעמוז

 ,דנוב ןופ רעדילגטימ םתס ןוא רעוט ,רעריפ --- ןטלַאטשעג ערַאברעדנואוו

 טשינ ןענעק עכלעוו רעבָא ,ןרָאװעג טזַאגרַאפ ןוא טקיניײּפרַאפ ןענייז עכלעוו

 -- ןטסידנוב ענעבילבעג"ןבעל יד ןופ רעצרעה יד ןופ ןרעו טקעמעגסיוא

 .ץַאלּפ ןטנידרַאפ םיא ךרוד םעד יולברעטסנעפ עיש ,רד טמענרַאפ

 הרש

0 
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 רעקענ עשוהי

 ןיא 1919 רעבמעװָאנ 13 םעד ןברָאטשעג -- 1880 םורַא ןריובעג

 קיטעט ןעוועג טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ רע זיא ,ךַאפ ןופ רעדניבנייא ןַא

 טָאה גָאט-סטעברַא ןרעווש ןכָאנ .עיצילַאג ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא

 -סילַאיצָאס יד ןיא טגנערברַאפ ןטנוװָא יד רע

 ןהעש טכַאנ עטעּפש יד ןיא ןוא ןלַאקָאל עשיט
 טרעוו רע ,ןרושָארב ןוא רעכיב ?ןעגנולשעג ,

 -טסואווַאב עמַאס יד ןופ רענייא יוװ טנַאקַאב

 .רעטעברַא עטסקיניז

 רעשיליופ רעד ןופ דילגטימ ַא זיא רעקענ

 ,ס .ּפ .ּפ) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד - לַאיצָאס

 קיטעט זיא ןוא (.ס .ּפ .ּפ רענַאיצילַאג -- .ד

 טייטש רעטעּפש .,רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ

 -רַאפ טָאה סָאװ ,עיציזַאּפָא רעד וצ וצ רע

 -עברַא עשידיי יד רַאפ עימָאנָאטױא טגנַאל

 רע .ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא רעט

 -מוא;ע םיא ידכ .גרעבמעל ןיא קיטעט זיא

 ײטרַאּפ יד םיא טקיש .,ןכַאמ וצ "ךעלדעש

 רעבָא ןעק רע ,וָאװַאלסינַאטס ןיא עסַאק-ןקנַארק רעד ןיא ןטסָאּפ ַא ףיוא

 ןיא ןעמענוצלײטנָא ידכ ,גרעבמעל ןייק קירוצ טיצ םיא ,ןציזנייא טשינ ןטרָאד

 1905 ןיא טײטשטנַא'ס ןעוו .עיצַאזינַאגרָא רעמָאנָאטױא דעשידיי ַא רַאפ ףמַאק

 רענַאיצילַאג -- .ד .ס .ּפ ,שז) ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד

 זיא גרעבמעל ןיא .רעיוב עטסוװיטקַא עריא ןופ רענייא רעקענ טרעוװ ,(דנוב

 םיובנריב ,ךָאּפ ,דנילב קחצי ,רעלגייאנייא לרַאק טימ ןעמַאזוצ קיטעט רע

 יד ןעניישרעד וצ גרעבמעל ןיא ןָא טביוה 1905 לירּפַא ןיא .ערעדנַא ןוא

 ריא ןעוועג זיא רעקענ עשוהי ןוא טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידוי רעד גנוטייצ

 ןייק רעבירַא גנוטייצ יד זיא ןרעמונ עכעלטע ךָאנ) .רָאטקַאדער רעטשרע

 עכעלטע טימ .(גרעבמעל ןופ רעטעברַאטימ ַא ןבילבעג זיא רעקענ ןוא עקָארק

 רעד ןעוועג זיא רֶע ואוו ,עקָארק ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש רָאי

 יז) גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רָאטַארטסינימדַא

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא

 ,(גירק ןגעק לקיטרַא ןַא רַאפ המחלמ-טלעוו

 ,ד .ס רעשידיי רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ רֶע זיא ,רענדער רעטוג ַא

 ףיוא ןוא עיצילַאג ןֹופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןרָאפעגמורַא ײטרַאּפ

 וצ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ גנולעטש יד טרעלקעגפיוא ןעגנולמַאזרַאפ

 ןעוועג זיא רע .ןבעל ןשידיי ןוא םעניײמעגלַא ןופ ןגַארפ עקיטכיוו ענעדיישרַאפ

 רעביירש ,רענדער ַא ,רעוט רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ ַא קיטייצכיילג

 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא

 סעיצַאזינַאגרָא יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
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 ,ןטנעמעלע עוװויטקַא יד ןופ עיצַאזיליבָאמ רעד בילוצ ןרָאװעג בורח ןענייז

 רעקענ טביילב ,עיצַאּפוקָא רעשירעטילימ רעשיסור רעדָא גנורעדנַאװסיוא

 רע טגנערטש םירבח עכעלטע ךָאנ סימ ןעמַאזוצ .עקָארק ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא

 -רַאפ יד ןשיװצ גנוגעװַאב רעד ןופ םַאלפ םעד ןטלַאהוצפיוא תוחוכ עלַא ןָא

 רעד ןופ ףוס םייב .עכעלטנגוי ןוא ןעיורפ ,רעטעברַא עשידיי ענעבילב

 -רעטעברַא עשידיי ןופ טַאר םעד ןפַאש םייב שיגרענע רע טעברַא המחלמ

 קנערק-רעקוצ ַא .תוחוכ עטצעל יד טימ רעבָא ןיוש טעברַא רע .ןטַאגעלעד

 .רָאי 39 ןופ רעטלע ןיא ןבעל ןייז ןסירעגרעביא טָאה

 .(1919 רעבמעווָאנ 98 ,עשרַאװ ,ןענַארפ-סנעבשל) רעקעג טשוחי :(--פ) : .ב

 .ּפ .ר .ס .י רעד ןופ ץטכיששג רעד וצ : סָארב .י .1091 עשרַאוו ,חול-רעטײברַא

 :רענוופ .ל .רד .(1994 עשרַאװ ,ךובלמַאז סעטייווצ ,סקנּפ רטטיור) שיצילַאג ןיא

 ,גנוטייצ-סקלָאפ עיינ) 1920 זיב 1908 רָאי טניז ץקָארק ןיא ץסצרּפ עשידנוב יד

 רעד ןופ ץטכישצג רעד וצ :דנילב קיוייא קחצי .(1987 רעבמעווָאנ 19 ,עשרַאװ

 -ווא 28 ,עשרַאוװ ,גנוטייצ-סקלָאפ ץיינ) עיצילַאג ןיא גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס

 ןוא ץסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רשד ןוֿפ ןָאקיסקצל : ןעזיור ןמלװ ,(1990 טסוג

 ה שי .1980 ענליוו ,טשינַאלָאליפ

 ךעציבמעד חסּפ

 ןופ םוקמ"אלממ ,הילא סחנּפ 'ר ןופ ןוז ַא .עקָארק ןיא 1889 ןריובעג

 עזעיגילער-שידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב ,ןיד-תיב בא רעװעקָארק םעד

 ,גנואיצרעד
 ןיא טָאה ,רעדניק ךס ַא טימ עילימַאפ ַא

 דניק ַא יו ךָאנ .תוקחד טשרעהעג םייה רעד

 רעד ףיוא ןרָאװעג ןבעגעג רעציבמעד זיא

 טָאה לענש רעייז .רעכַאמנשַאמַאק ַא וצ רעל

 ןסולפנייא עזעיגילער יד ןופ טיײרפַאב ךיז רע

 "עג ךיז טשרוד סיורג טימ ןוא םייה ןייז ןופ
 רעד ןיא גנודליב רעכעלטלעוו וצ ןפרָאװ

 -ָאס רעד ןיא ןירַא רע טערט טנגוי רעירפ

 ךיז טנכייצ רע ואוו ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ

 -ָארּפ ןוא עשירָאטַארָא ענייז טימ סיוא דלַאב

 ,ןטייקיאעפ עשיטסידנַאגַאּפ

 "מורַא עקָארק ןיא ןענייז רעטעּפש ןרָאי

 חסּפ יװ םעד ןגעװ סעדנעגעל ןעגנַאגעג

 ,עקטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא ךָאנ ,רעציבמעד

 יקסנישַאד יצַאנגיא ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ רעריפ םעד טימ ןעמַאזוצ טָאה

 ןייז טימ ןוא ןעגניטימ-ןסַאמ עלַאסָאלָאק ףיוא ענובירט ןייא ןופ טדערעג

 ןָאעל ,רעיּפַאּפ יצירואמ טימ ןעמַאזוצ .םלוע םעד ןסירעגטימ םזַאיזוטנע

 "רַאפ םעד טעדנירגעג 1903 רָאי ןיא רע טָאה רענוּפש םהרבא ןוא רעמענ
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 יד ןפַאשעג טרעוװו 1905 ןיא ןעוו .עקָארק ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ דנַאב
 עריא ןופ רענייא רעציבמעד זיא ,ײטרַאּפ .ד .ס עשידיי עקידנעטשטסבלעז
 רעדנצנעלג ןוא רענדער רעקימַאלּפ ַא .ןרָאטַאטיגַא עטסוויטקַא ןוא רעדנירג
 עקָארק ןיא זיולב טשינ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא סױרַא רע טערט ,טסימעלָאּפ

 טעברַאעגטימ ךיוא טָאה רע .,עיצילַאג ןופ טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא ךיוא רָאנ
 .טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד גנוטייצ רעד ןיא

 םעד טציילפרַאפ ןבָאה ץניװָארּפ רענַאיצילַאג רעד ןופ ןסקָאדָאטרָא יד
 .רעד סָאװ ,רעטָאפ סרעציבמעד ןגעק סעגַאלקנָא טימ טַאניבַאר רעוועקָארק
 -עג טָאה'ס .געוו ןכיילג םעד ןופ טנגוי יד ןריפּפָארַא לָאז ןוז ןייז זַא טזָאל
 "עד טרָאפ חסּפ .טיורב ןייז ןרילרַאפ לָאז רעטָאפ סרעציבמעד זַא ,טָארד
 ןיא ךיוא טייצ ַא טגנערברַאפ רע .עיגלעב ןייק קעװַא ,1908 ןיא ,טלָאמ
 רעד תעשב טשרע טָאטש:םייה ןייז ןיא קירוצ טמוק ןוא ןָאדנָאל ןוא ץייווש
 ,1914 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירא ןערב טימ ךיז רע טפרַאװ ,עקָארק ןיא קירוצ
 -רעדנוה ףיוא סױרַא רע טערט 19197-1918 ןרָאי עשימרוטש יד ןיא ,טעברַא
 ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ ,ןעגנולמַאזרַאפ רעט
 ןוא רעלַאיצָאס רעד רַאפ ףמַאק םוצ ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ףיוא טזיורב
 קימעלָאּפ רעפרַאש ןוא טנַאלַאט-רענדער ןייז טימ .גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ

 ןופ רעריפטרָאװ רעטנעקרענָא רעד טרעוװו ןוא ןסַאמ יד טימ רע טסייר
 ,דנוב רענַאיצילַאג

 ןַא רע טמענ ײטרַאּפ רענַאיצילַאג רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא יו
 רעשידיי רעד ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 דיירפ ןוא ץלָאטש טימ .ןליוּפ ןיא דנוב םעד טימ עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ .ד .ס
 ןעײטרַאּפ עדייב ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב

 ,עקָארק ןיא 1920 רָאי ןיא
 טעברַא עטשרע ןייז .עקירעמַא ןייק קעװַא רעציבמעד טרָאפ רעטעּפש

 ,גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב רעוװעקָארק ַא ןריזינַאגרָא וצ זיא דנַאל ןיא ָאד
 טרָאפ ,דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצַאס ןשידיי ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא טרעוו רע
 זיא קיטייצכיילג .רעקעוו ןיא טביירש ,ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא
 לענָאשענרעטניא רעד ןופ ןַאגרָא ןשידיי םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג רע
 ןופ ,טכוזדניוש יד .טיקיטכערעג -- ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידייל
 םידָאפ-סנבעל םעד רעביא טדיינש ,ןבעל ץנַאג ןייז ןטילעג טָאה רע רעכלעוו

 .ךַאז-רעטעברַא רעד רַאפ רעפמעק ןעיירטעג ןוא ןכעלדימרעדמוא םעד ןופ
 -םייה ןייז טכיירגרעד 1927 רָאי ןיא טָאה טיוט ןייז ןגעוו העידי יד ןעוו

 ַא ייב טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ,ןטסידנוב רעוועקָארק ,רימ ןוא עקַארק טָאטש

 ןטלעז לייוו ,טנייוװעג םלוע רעצנַאג רעד טָאה ,גנולמַאזרַאפ-רעיורט רעסיורג

 רעד יו ,רעטעברַא עשידיי רעװעקָארק יד ייב טבילַאב ױזַא ןעוועג זיא רעוו
 -ָאה יד ןקירדסיוא טנעקעג קיצרַאה ױזַא טָאה סָאװ ,ןוז רעשינבר רעקיזָאד
 ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןעגנונעפ

 שעטיווַארדנַאסקעלַא מ
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 שטיווָארדנַאסקעלַא םלעהליוו .רד

 יד ךרוד טגנערבעגמוא -- עקָארק ןיא 1892 רעבמעווָאנ 22 ןריובעג
 ,וָאנרַאט ןיא 1942 סיצַאנ

 .עקָארק ןיא עילימַאפ עכעלגעמרַאפ עטנַאקַאב ַא --- הנח ןוא בקעי ןופ ןוז
 טרעהעג טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו

 רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשעג עטסנייפ יד וצ

 זיא רע ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס
 ַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ עלעדייא ןַא ןעוועג

 ןרָאי עטסגניי יד ןופ ,טסילַאיצָאס ַא שטנעמ
 ,םעטָא ןטצעל ןייז זיב קנַאב-לוש רעד ףיוא

 יירטעג ןעוועג רע זיא ,ווָאנרַאט ןופ ָאטעג ןיא
 ,דנוב ןופ ןליצ ןוא ןעיידיא יד

 רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ,רעדירב ענייז יו
 ןטפָאהַאב ריא טימ ךיז ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב
 -עג טלַא זיא םלעהליוו ןעוו .קידנעטש ףיוא

 ןטערטעגנײרַא רע זיא ,1907 ןיא ,רָאי 14 ןעוו
 -ַאזינַאגרָא-רעליש רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא
 ַא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עינעזעטָאנדעיז עיצ

 ויטקַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש ,רעציזרָאפ ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ רָאי רָאּפ
 -ַאב ןייז .קעזנַאױװ ןטנעדוטס עשיטסילַאיצַאס ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ךשמב .רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןשיווצ ןעוועג רעבָא זיא טעברַא עטסטביל
 ינַאגרָא רעוועקָארק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי ייר ַא ןופ
 רעשידיי רעד ןופ חילש ַא יו ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ עיצַאז
 ןטשרע ןיא טקילײטַאב ךיז 1919 ןיא רע טָאה עיצילַאג ןיא טנגוי-רעטעברַא
 זיא ןוא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל
 -ָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטשרע ןיא ןרָאװעג טלייוװעג
 ןלױפ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעשיטַארק

 טרעוװ ,ןליוּפ ןיא רעוט עששידנוב ןופ ןטסערַא עסיורג יד תעב ,1920 ןיא
 ןוא הסיפת רעוועקָארק ןיא טציז רע ,טריטסערַא שטיװָארדנַאסקעלַא ךיוא
 .עיבמָאד ןיא רעגַאל-גנורינרעטניא ןיא רעטעּפש

 -עט ןעוועג שטיוװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו זיא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 ,טיבעג-רוטלוק ןפיוא סרעדנוזַאב ,טעברַא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא קיט
 ןיא ןייארַאפ-סגנודליב-סקלָאפ ןשידיי ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע

 ןגַארפ ענעדיישרַאפ ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה רע טגעלפ טּפָא ץנַאג .עקָארק
 טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו לעיצעּפס ןוא

 רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא ,ןטפירשטייצ עשידנוב ייר ַא ןיא
 ךשמב .(דנוב רענַאיצילַאג) .ס .ּפ .שז ןופ טַאלבנכָאװ ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ
 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןעוועג רע זיא ןרָאי ייר ַא
 -טלעוו שידיי יד רַאפ קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ןוא עקָארק ןיא טפַאשלעזעג
 .ןלוש עכעל

 "נָא ןשטיװָארדנַאסקעלַא זיא גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ טייצ עצרוק ַא
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 ייב ,ןישזנָאבז ןיא .תוחילש עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוו ַא ןרָאװעג טיורטרַאפ
 דיי ליפ רענַאל ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ץענערג רעשטייד-שיליוּפ רעד
 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא טכַאמ רעשירעלטיה רעד ךרוד ןענייז עכלעוו
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר-דנַאל רעד ,דנַאלשטייד
 לָאז רע ידכ ,ןישזנָאבז ןייק טקישעג ןשטיװָארדנַאסקעלַא טָאה ןליוּפ ןיא
 ןוא ףליה עשידירוי עקיטיונ יד ןדיי עכעלקילגמוא יד ןבעג טַאקָאװדַא סלַא

 .ללכב טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ַא טרָאד ןריפ רעוט-רעטעברַא סלַא
 טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא םלעהליו .רד סָאװ ,םישדח רָאּפ יד ןופ ךשמב
 -ייא ןלעטשוצקעװַא ןעגנולעג םיא זיא ,רעגַאל רענישנָאבז ןיא טגנערברַאפ
 -רוטלוק עקירעהעג ַא ןריפ ןוא ןלוש"ךַאּפ ןריזינַאגרָא ,סעיצוטיטסניא עקינ
 ,טעברַא

 טייצ ַא שטיװָארדנַאסקעלַא .וװ ,רד טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב

 טָאה סע ואוו ,וָאנרַאט ןייק קעװַא רע זיא רעטעּפש .גרעבמעל ןיא טבעלעג
 רעסיורג ַא טימ גנוגעװַאב עשידנוב עשידרערעטנוא עקרַאטש ַא ןענופעג ךיז
 רעייז ןזיװעגסיױרַא ןבָאה עכלעוו ,םירבח ענעקָארשרעדמוא עיירט לָאצ
 טלייטעג רע טָאה ןטרָאד .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןוויטקַא ןיא טומנדלעה
 .עטנעָאנ ענייז ןופ ןוא ןדיי עלַא ןופ לרוג ןשיגַארט םעד

 -10 רעייז ןוא עגלָא יורפ ןייז ןעמוקעגמוא ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאזוצ
 ,לגניי קירָאי

 -וינ -- עקַארק) שטיוװוָארדנַאפקעלַא סקַאמ רעדורב ןופ עיצַאמרָאפניא = : .ב

 ץטכישפנ יד :ץרעה .ש .ו .קרָאי-וונ ,1948 ,9-10 טייצ רעזנוא : םולש .(קרָאו

 ה שי ,1946 ,קרָאו-ןונ ,טנגוי ַא ןוֿפ

0 

 רערעש לאונמע

 ,ךַאפ ןייז ןיא טריציטקַארּפ טשינ רעבָא טָאה רֶע .טסיטנעד ַא ךַאפ ןופ
 -ַאב עתמא ןייז .גרעבמעל ןיא רוטנעגַא-גנוטייצ ןוא גנולדנַאהכוב ַא טַאהעג
 ,גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא דנוב רעד ןעוועג רעבָא זיא גנוקיטפעש

 -יזרָאפ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק ןקיטרָא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי
 ַא .גרעבמעל ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רעצ
 -סױרַא טפָא רע טגעלפ ,שיליוּפ ןוא שידיי ןיא רענדער-ןסַאמ רעדנצנעלג
 ףיוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רעדָא דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערט
 ,ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק ענעדישרַאפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג

 בוטש ןיא םיא וצ ןענייז 1929 רעבמעוװָאנ ןופ טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא
 "רעשירעיײרפַאב , רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא סעקינ.ד .וו .ק .נ ןעמוקעג ןײרַא
 טפַאשיירט רעשיטסילַאיצָאס ןייז רַאפ ,.טריטסערַא םיא טכַאמ רעשיטעווָאס
 ןייז טימ טלָאצַאב רעוט-רעטעברַא רעשידיי רעכעלדימרעדמוא רעד טָאה
 יו ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ רערעש לאונמע זיא טסערַא ןכָאנ .ןבעל ןוא טייהיירפ
 רעקוצ .מ ,םוהת ַא ןיא

205 



 ןַאמסקילג טנומגיז .רד

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעיוב ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא
 ןרָאטַאטיגַא עטסרעלוּפָאּפ עריא ןופ רענייא ןוא עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיט

 ,טפירש ןוא טרָאװ ןיא ןטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא

 ןרָאװעג זיא ןַאמסקילג .עיצילַאג-ברעמ ,ץיװָאדַאװ ןיא 1886 ןריובעג
 רעגניי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טסילַאיצָאס ַא
 -עגסיוא טרעוו רע .עיזַאנמיג ןיא רעליש

 רעכעלגינעק - ךעלרעזייק רעד ןופ ןסָאלש

 -עג ַא ןריזינַאגרָא רַאפ לוש רעשיכיירטסע
 -סקילג .זיירק-רעליש ןשיטסילַאיצַאס ןעמייה
 רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ טרעהעג טָאה ןַאמ
 -רַאפ) עינעשטָאנדעיז עיצַאזינַאגרָא - טנגוי
 םעד ןופ ביױהנָא ןיא טָאה סָאװ ,(גנוקינייא
 -ַאג ןיא טרינַאּפָארּפ טרעדנוהרָאי ןקיטציא
 -עדעפ-שיטסילַאנָאיצַאנרעטניא םעד עיציל

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ּפיצנירּפ ןוויטַאר
 ןשילוּפ-לַאנָאיצַאנ םעד ןגעקטנַא גנוגעוװַאב

 רעשיליוּפ רעלעיציפָא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש
 יד .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד - לַאיצָאס

 ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא - טנגוי עקיזָאד

 .עינעשטָאנדעיז ןעמָאנ םעד רעטנוא ןַאגרָא ריא ןבעגעגסיורַא
 ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עגניי ערעדנַא ייר ַא ןוא ןַאמסקילג טנומגיז

 טימ טריציפיטנעדיא 1905 םורַא ךיז ןבָאה עינעשטָאנדעיז ןיא טריּפורג ךיז

 -בלעז ַא ןפַאש וצ עיצילַאג ןיא דעטעברַא עשידיי יד ןופ גנובערטש רעד

 גנודנירג דעד ןיא לייטנָא טמענ ןַאמסקילג .ײטרַאּפ .ד .ס עשידיי עקידנעטש

 עטשרע יד ןיא סױרַא דלַאב ךיז טקור ןוא 1905 ןיא דנוב רענַאיצילַאג ןופ
 ןייז ,םזילַאעדיא ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז קנַאדַא רעוט עריא ןופ ןעייר

 רע .ןטייקיאעפ עשיטסילַאנרושז ןוא שידיי ןופ שינטנעק ,טנַאלַאט-רענדער

 רַאטערקעסילַארענעג רעד טרעוװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןטמַא עקיטכיוו טמענרַאפ

 ןַאגרָא ײטרַאּפ םעד ןופ רָאטקַאדער ןוא טעטימָאק-וויטוקעזקע םעד ןופ

 .טַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד

 רע .ןעײר-יײטרַאּפ יד ןופ סױרַא םיא טסייר המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 טרעוו טנָארפ ןשיסור ןפיוא .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טריזיליבָאמ טרעוו

 ,טעדנואווראפ רע

 רע טפרַאװ ,1918 רָאי ןקידנזיורב םעד ןופ ףוס םייב ,המחלמ רעד ךָאנ

 ןיא לײטנָא טמענ ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןײרַא קירוצ ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז

 "ןסַאמ עסיורג ףיוא סױרַא טערט ,עקָארק ןיא טַאר-רעטעברַא םעד ןריזינַאגרָא

 לײטנָא טמענ רע .ץניוװָארּפ רענַאיצילַאג רעד ןיא ןוא עקָארק ןיא ןעגניטימ

 רעשידיי רענַאיצילַאג רעד ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא

 1920 ןיא ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא דנוב ןטימ ייטרַאּפ .ד .ס
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 -ַאיצילַאג ערעדנַא רַאפ יוװ ,ןענַאמסקילג רַאפ ,עקָארק ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא
 ןטלַא ןַא ןופ גנוכעלקריוװרַאפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ןטסילַאיצָאס עשידיי רענ

 ןײרַא ןַאמסקילג זיא עקָארק ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד ףיוא .םולח
 ןבלעז םעד ןרעוו גנולעטש המחלמ-יטנַא רַאפ ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ .ק .צ ןיא

 קירנעה טימ ןעמַאזוצ .דנוב ןופ רעריפ יד טריטסערַא עקָארק ןיא 1920 רָאי
 -רואוו עט'ח ןוא ןעזייא ,שטיוװַארדנַאסקעלַא םלעהליוו ,יירפנעדלוש ,רעביירש

 ןוא עמרוט רעוועקַארק רעד ןיא רעירפ טרַאּפשרַאפ ןַאמסקילג טרעוו לעצ
 רעביא קירוצ דלַאב רע טמענ -- טיײרפַאב .,רעגַאל רעיבמָאד ןיא רעטעּפש
 ,טעברַא-ייטרַאּפ ןייז

 -קַארּפ וצ ןָא ןַאמסקילג טביוה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא ןיא
 ןיא .עיזעלש שיליוּפ ןיא ,ץיליב ןיא ךיז טצעזַאב רֶע ,רוטַאקָאװדַא ןריציט
 קיטעט רע טרעוו ,גנוגעויַאב-רעטעברַא עשידיי ןייק ןעוועג טשינ זיא ץיליב
 עשטייד יד ןופ טלייוװעגסיוא דלַאב טרעוו ןוא רעטעברַא עשטייד יד ןשיווצ
 ןופ ענובירט רעד ןופ .םייס ןשיזעלש ןיא טַאטוּפעד רעייז יו ןטסילַאיצָאס
 עשיטסילַאיצַאס ענייז טקידייטרַאפ רעטייוו רע טָאה ץיװָאטַאק ןיא םייס םעד
 לענָאיצַאזינַאגרָא רע זיא ןרָאי עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא שטָאכ .,ןּפיצנירּפ
 ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 םעד ןרָאי עלַא יד ןטלַאהעגנָא רעבָא רע טָאה שיאעדיא ןוא ךעלנעזרעּפ
 -נוא לָאמעלַא ײטרַאּפ עטלַא ןייז טָאה ןוא דנוב ןטימ טקַאטנָאק ןטסטנעָאנ
 ,טסידנוב רעיירטעג ַא יו ,טציטשעגרעט

 -רַאפ רע זיא המחלמזטלצוו רעטייווצ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 רָאי ןיא םיא ןכָאה *רעיירפַאבק עשיטעווָאס יד .גרעבמעל ןייק ןרָאװעג טגָאי
 טכַאמעגכרוד טָאה רע ואוו ,דנַאלסור ןפיט ןוא ןטייוו ןיא טקישרַאפ 0
 רעטנוא עטקישרַאפ ןוא ענעגנַאפעג יד ןופ ןדייל עשילַארָאמ ןוא עשיזיפ עלַא
 םיא ןעמ טָאה עיטסענמַא רעד ךָאנ .םישזער עשיטעווָאס ןעמַאזיורג םעד
 רעד זיא רעקנַארק ןוא רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ,גנוקישרַאפ רעד ןופ טיײרּפַאב
 ןברָאטשעג םַאזנייא רעפמעק רעשיטסילַאיצָאס רעיירטעג רעקיזָאד

 ,ערַאכוב ןטייוו ןיא םלוע-תיב ןשידרפס ןפיוא ךיז טניפעג רבק ןייז

 שטיװַארדנַאסקעלַא .מ

 ךֶאּפ םהרבא

 עגנוי רָאג יד ןיא .רעילָאטס ַא -- רעטעברַא ןַא ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג

 יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןעוו ..ד .ס .ּפ ,ּפ רעד ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא ןרָאי

 עשידיי ענעגייא ןַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב 1905 ןיא טָאה רעדילגטימ עשידיי

 טָאגעלעד ַא ןעוועג זיא רע .ייז ןשיווצ ןעוועג ךָאּפ זיא ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 -וצ .,ײטרַאּפ .צָאס .דיי רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םוצ

 "עג ְךָאּפ םהרבַא טָאה םולב הנוי לאומש ןוא ןַאמסָארג קירנעה טימ ןעמַאז
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 1905 רעבמעווָאנ טָאה ײטרַאּפ ,צָאס ,דיי יד סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד וצ טרעה

 ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשיכיירטסע רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ טקישעג

 עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ .צָאס .דיי יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעגרעבמעל רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךָאּפ זיא ,דנוב ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא

 ןשיוצ ןעוועג זיא רע .טעטימָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןוא עיצַאזינַאגרָא

 "רַא ןייז שטָאכ .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רעיוב יד

 ןעועג דימת רע זיא ,טייצ ךס ַא ןעמונעגוצ םיא טָאה טַאטשרַאװ םייב טעב

 רעטנעגילעטניא רעטרעלקעגפיוא ןַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא וויטקַא

 -ידיי רעד וצ טפַאשביל עסיורג ַא טגָאמרַאפ ךָאנ רע טָאה ,רעוט-רעטעברַא

 עיגרענע ןוא טייצ ליפ רעייז םעד רַאפ ךיוא ןוא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעש

 ,ןבעגעגּפָא

 רעטייווצ רעד תעשב ןעמוקעגמוא זיא רעוט רעשידנוב רעיירט רעטלַא רעד

 רעקוצ .מ ,המחלמ-טלעוו

 םולב הנילאומש

 עשיכיירטסע ןַא ןעוועג זיא עקָארק .,1917 יַאמ 1 םעד ןעוועג זיא'ס

 ןופ ןצעזעג יד רעטנוא טבעלעג טָאה גנורעקלעפַאב יד ןוא טָאטש-גנוטסעפ

 "ולָאװער יד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג ןענייז רימ ,דנַאטשוצ-סגירק

 ןיוש ןוא דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצ
 -רעטנוא רעד ןופ סעיסלואוונָאק יד טליפעג

 -רַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעקידנעייג
 -עג ןענייז רעירפ געט עכעלטע טימ .עיכ

 עשיכיירטסע טימ ףמַאק ןיא תונברק ןלַאפ
 רעפסָאמטַא יד .ץיבודרַאּפ ןיא ןעמרַאדנַאשז
 .ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא

 תעשב סעיצַאוקַאװע ןוא סעיצַאזיליבָאמ
 -ַארַאּפ ןבָאה ןצעזעג-סגירק ןוא המחלמ רעד
 .עקָארק ןיא גנוגעווַאב עשידנוב יד טריזיל

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טעטימָאק רעד

 -ענ עשוהי ןוא שטיוװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו

 -רַאפ-ןסַאמ ענײמעגלַא ןַא ןפורעג טָאה ,רעק

 ,רימ .סַאג - ידווטרעג ףיוא גנולמַאז

 סע .ןעגנודַאלניײא יד ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ןבָאה ,רעליש-עיזַאנמיג עּפורג ַא

 יז ןשיװצ ,ןשטנעמ טרעדנוה ייווצ ַא ןופ םלוע ןַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה

 סָאד ךיא בָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .ןרידנומ עשירענלעז ןיא עכעלטע

 רעטעדנואוורַאפ ַא ןעמוקעג טלָאמעד זיא רע .ןעמולב טרעהעג לָאמ עטשרע

 ליטש ןביוהעגנָא .טרָאװ ַא ןעמונעג ןוא רידנומ ןיא ןעוועג ,טנָארפ ןופ

 "טימ טָאה ןוא ןזיורבפיוא ,ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא םיטש יד טָאה דלַאב רעבָא
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 גירק ןופ ןכערברַאפ םעד ןגעק םרוטש ןקרַאטש ַא ןיא רערעהוצ יד ןסירעג

 ,טרעטַאלפעג רימ ןבָאה ,טריזירטקעלע ןוא טרעטיצעגפיוא .,דרָאמ ןוא

 םעניילק םעד ןופ סױרַא זנוא טריפ רענדער רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס

 וצ טרישרַאמ סָאװ ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד וצ ןָא זנוא טסילש ןוא לַאז

 ,טייהיירפ ןוא םולש

 טָאהס .ןעמולב ןעזעג רעדיוו ךיא בָאה רעטעּפש רָאי ןבלַאהטרעדנָא

 -רַאנָאמ עשיכיירטסע יד ןלַאפעצ ךיז זיא'ס ןוא המחלמ יד טקידנעעג ךיז

 ,טלעו ערעסעב ַא ןעמוק טעווס -- ,טילבעגפיוא ןבָאה ןעגנונעפָאה .עיכ

 ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןכייצ םעד רעטנוא טבעלעג עקָארק טָאה לייוורעד

 -רַא ןעװעג ןענייז ןדילַאװניא-המחלמ ןוא רענלעז עטריזיליבָאמעד רעטנזיוט

 -מײהַא ךיוא זיא עטריזיליבָאמעד עילַאװכ רעד טימ .טלפייווצרַאפ ,זָאלסטעב

 ןײרַא ךיז רע טפרַאװ טנעמַארעּפמעט ןקרַאטש ןייז טימ .םולב ןעמוקעג

 ןייק עקָארק ןיא ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא'ס ,טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא

 םולב רעכלעוו ףיוא ,ןפורעג ןייז טשינ לָאז יז ןעמעוו ןופ ,גנולמַאזרַאפ ןייא

 ,עזָאלסטעברַא ןופ סעיצַארטסנָאמעד ןָא טריפ רע ,טדערעג ןבָאה טשינ לָאז

 -ַאגעלעד טריפ ,הליהק יד טמשרוטש רע :;ןעיורפ-רעטעברַא עקירעגנוה ןופ

 ןסַאמ יד טימ רע טסייר סעדער ענייז טימ .ןענַאגרָא-טכַאמ יד וצ סעיצ

 ףיוא רוגיפ עטסרעלוּפָאּפ יד זיא רע .טָארד רע ,טנָאמ רע ; ייז טריזיױויטקַא

 רענָאמ רעד ןוא רעניוועג-סגירק עכייר יד רַאפ טסנעּפשעג רעד ;סַאג רעד

 םולב טָאה ,רענדער-סקלָאפ רענעטלעז ַא .עמערָא יד ןופ סעדווירק יד רַאפ

 "רעה ערעייז וצ ןפערט וצ ױזַא יוװ ,ןסַאמ יד וצ ןדייר וצ ױזַא יו טסואוועג

 המשנ רענעגייא רעד ןופ רעייפ ןטימ טדערעג לָאמ עלַא טָאה רע .רעצ

 -שטיוועקצימ םייב עדער ַא רַאפ .ערעדנַא ןדנוצעגנָא רעייפ םעד טימ ןוא

 ןיא רע זיא 1921 ץרעמ 1 םעד קײרטש-לַארענעג ןופ גָאט ןיא לָאמקנעד

 ןטסילַאיצָאס עשיליּפ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טּפשמעג עקָארק

 ,טײרּפַאב עלַא טָאה טכירעג סָאד .סָארב .י .רד רבח םיא טָאה טקידייטרַאפ

 -ערָא ןַא ןופ דניק ַא .רָאטַאטיגַא ןַא ןעוועג םולב זיא ןבעל ץנַאג ןייז

 ַא ןרָאװעג טנגוי רעטסירפ רעד ןיא ךָאנ רע זיא ,בוטש רעמורפ ןוא רעמ

 ןוא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןייֹרַא דלַאב ןוא רעכַאמ-ןשַאמַאק

 ןפיוא ןעוועג .ןבעל ץנַאג ןייז לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעד יירט ןבילבעג זיא

 ,1905 ןיא (דנוב רענַאיצילַאג) .ס .ּפ .שז רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג

 טעמתחעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ ןוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןיא ןעוועג)

 ַא (ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןפַאש וצ ףורפיוא םעד

 רעד טימ קלָאפ םוצ ןייג וצ טכילפ יד טליפעג רע טָאה ,שטנעמ-סקלָאפ
 טָאה עיצילַאג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא .הרות רעשיטסילַאיצָאס

 ןײזטסואווַאב-ןסַאלק טקעװעג ,טרָאװ עשיטסילַאיצָאס סָאד טײרּפשרַאפ רע
 -סיוא םוצ ןעמוקעג לָאמ עלַא זיא סעדער ענייז ןיא .ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא

 -סטעברַא םוצ עביל יד ,טייקיטכערעגמוא וצ סַאה רערעיוהעגמוא רעד קורד

 ןטימ ,גנוגעװַאב .צָאס רעד טימ טייקנדנוברַאפ ןייז .קלָאפ םוצ ,שטנעמ

 ןייז ןיא ןעװעג זיא םזידנוב רעד .ערַאבסיײרעצמוא ןַא ןעוועג זיא דנוב
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 ןוא ןַאמסָארג קירנעה טימ ןעמַאוצ -- רע זיא 1905 רעבמעווָאנ .טימעג
 -לַא רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ עיצַאגעלעד רעד ןיא ןעוועג -- ךָאּפ םהרבא
 עטעדנירגעג"יינ יד זַא ,גנודנעוו ַא טימ ןיוו ןיא ײטרַאּפ .ד .ס רעניימעג
 -דנַאטשַאב רעמָאנָאטױא סלַא ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז ײטרַאּפ .מעד .צָאס עשידיי
 ןלוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רעטעּפש ייס ,ןטייצ עשיכיירטסע יד ןיא ייס ,לייט
 -רעטעברַא רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טיוט ןוא ןבעל ףיוא םולב זיא
 ,גנוגעוװַאב

 תעשב ליוק רעשיטסירעלטיה ַא ןופ םולב הנוי לאומש זיא ןעמוקעגמוא

 -רַאה ןייז ןעמוקעגמוא זיא םיא טימ ןעמַאזצ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 "עג רָאי קילטנעצ 2 ןופ ךשמ ןיא טָאה יז .םולב עשעצ עט'ח ,יורפ עקיצ
 טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדניק-רעטעברַא עשידיי יד ןופ סעינָאלָאק יד טריפ

 -רעטעברַא ןשידיי םוצ טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל ריא .רעדניק ערעזנוא
 .רעטנזיוט ןופ טפַאשביל ןוא גנוטכַא יד ןברָאװרעד ריא טָאה דניק

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ייז ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 ערעדנַא עכעלטע טימ ןעמַאזוצ רע זיא ןטרָאד .קצעיװָאזַאמ-װָאשַאמָאט ןייק

 יד ךרוד זיא ןוא ָאּפַאטשעג רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רעוט עשידנוב
 .רָאי 62 םורַא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע .,ןרָאװעג טגנערבעגמוא סיצַאנ
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 גיטריבעג יכדרמ

 א .טייקצנַאג עשינָאמרַאה ַא ןעוועג זיא ןפַאש ןוא ןבעל סגיטריבעג

 -סטעברַא ןופ םעט םעד טפָא טליפעג .רַאילָאטס ַא ,רעטעברַא רענעדײשַאב

 רעגניי רָאג ַא יו ךָאנ .טיונ ןיא טבעלעג ןבעל עצנַאג סָאד ,טיײקיזָאל

 -עגנָא ךיז ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ,שטנעמ

 -רעטעברַא ןשידיי ןטשרע םעד ןיא ןסָאלש

 ַא ןבילבעג ןוא שטייקכעלרעדירב ןייארַאפ

 טשינ .ןבעל ץנַאג ןייז טסילַאיצָאס רעיירטעג

 -רַאמ ,גניטימ ןשידנוב ןייא ןייק טזָאלעגכרוד

 -ַארטסנַאמעדייַאמ ע01 יד ןיא ץלָאטש טריש

 ,סעיצ

 ענעריובעגניא טַאהעג טָאה גיטריבעג

 גנַאלנרָאי זיא ןוא ןטייקיאעפ עשירעלטסניק

 -עברַא רעוװעקָארק רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 ךיז רע טָאה ןעװעג םש הנוק .,עניב-רעט

 -עג טשינ זיא גיטריבעג .רעדיל ענייז טימ

 טשינ ןוא רעטכיד רעטריניפַאר ןייק ןעוו

 ןגעקַאד טָאה רע .רעקיזומ רעטלושעג ןייק

 ןדיירפ ןוא ןדייל יד ךיז ןיא טּפַאזעגנײרַא טָאה סָאװ ,המשנ ערַאבליפ ַא טַאהעג

 יד .ןליפעג ענייז ןעגניצסױרַא טנַאלַאט םעד טגָאמרַאפ ןוא םורַא םעד ןופ

 -עג ןריזירעטקַארַאכ ןליפעג ענייז ןופ טײקיצרַאה ןוא טיײקכַאפנייא ,טײקמערַאװ
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 עכעלמיטסקלָאפ קיטרַאנגײא יד ןוא רעטרעװ עטושּפ יד .רעדיל סגיטריב
 ןשיוװצ טמירַאב ןוא רעייט ױזַא רעדיל עקיזָאד יד טכַאמעג ןבָאה סעידָאלעמ
 ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 רע ,ךיז רַאפ םדוק ןעגניזעג ןוא ןפַאשעג טָאה רעטכיד-סקלָאפ רעד
 ,דיל ַא טימ ןעמונעגסיוא טָאה רע ןעוו ,דניק ַא יו טיירפעג רעבָא ךיז טָאה
 ןדַאלעגנייא ןבָאה רימ עכלעוו וצ ,עקָארק ןיא ןטנװָא ךס ַא קנעדעג ךיא
 רעקיצרַאה ןייז טימ ןעמוק טגעלפ רע .ןעגניז וצ םיא ןטעבעג ןוא ןגיטריבעג
 רע טָאה םיטש עטוג ַא .ןעגניזטימ טגעלפ רעטכָאט עטסגניי ןייז ןוא יורפ
 ןייק ןבעג טנעקעג טשינ טלָאװ רעגניז רעטסערג רעד רעבָא ,טַאהעג טשינ
 ןײלַא ןוטעג סע טָאה רע יו רעדיל ענייז וצ עיצַאטערּפרעטניא ערעסעב
 -ָארק יד יװ ןרעהוצ ךיז רע טגעלפ ןגינעגרַאפ ןוא ץלָאטש ַא רַאפ סָאװ טימ
 עג טלָאמעד טָאה רע .רעדיל ענייז ןעגנוזעג טָאה טנגוי עשידנוב רעוועק
 רעטסערג רעד ןיא טייצ רענעי וצ .ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא טלכיימש
 יז ןענייז ןגעווטסעדנופ ,טקורדעג ןעװעג טשינ ךָאנ רעדיל ענייז ןופ לייט
 -גיטריבעג, רעד ןפַאשעג עקָארק ןיא ךיז טָאה 1936 ןיא .רעלוּפָאּפ ןעוועג
 -סױרַא ןוא ןיטשרוב ילע רבח רעזנוא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ?טעטימָאק
 ,רעדיל ענייז ןופ ךוב סָאד ןבעגעג

 ,רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ טימ ןצָארּפש רעדיל עטלַא סגיטריבעג ביוא
 -עג ,רעדיל ענייז ןענייז ,המשנ רעשרעדניק רעד ןופ שינעדנעטשרַאפ ,עביל
 -רעלטיה רעד תעב ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע טייצ רעד ןיא ןבירש
 ןוא םזימיטּפָא םענעכָארבעגמוא ,סָאטַאּפ ןשיאָארעה טימ לופ עיצַאּפוקָא
 גנוזָאל יד טפרַאװ "טנערב'ס, דיל ןייז .םזירעלטיה ןופ הלּפמ רעד ןיא ןביולג
 1940 רַאורבעפ ןיא ךָאנ ."טנעה עטגיילרַאפ טימ רעדירב טשינ טייטש; --
 יד וצ גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעו רע טביירש
 :ןדיי ףיוא תופידר עשירעלטיה

 דנַאש ַא טשינ סָאד זיא;
 ?ייז רַאפ רעקיבייא ןַא
 ןיילַא טשינ סָאד זיא
 ?יײּפש ַא ךיז םינּפ ןיא
 !ייװ טוט'ס
 "ו!ייװ סע טוט ךעלקערש

 לַארטש ןקינוז ַא ןופ רע טגניז ,טיוט ןייז רַאפ ץרוק ,1941 יַאמ ןיא ןוא
 : טקידנערַאפ ןוא

 טלעוו יד ןרעוו דלַאב טעװ יירפ ןוא קיטכיל;
 ",ןדיי ךייא רַאפ ךיוא ןוא !עלַא רַאפ

 -סקלָאפ ןקיצרַאה ןופ ןבעל סָאד זיא ,עקָארק ןיא 1877 יַאמ 4 םעד ןריובעג
 ,1942 ינוי ןט4 םעד ליוק רעשירעלטיה ַא ךרוד ןרָאװעג טקידנערַאפ רעגניז
 ,רעטייו רעבָא ןבעל רעדיל-סקלָאפ עתמא ,רעדיל ערַאברעדנואוו ענייז
 םוצ טײקמערַאװ ןוא טכיל ןעגנערב ,רעטנזיוט ךס ַא ןופ ןעגנוזעג ןרעוו
 ,ןפַאשעג טָאה רע ןכלעוו רַאפ ןוא טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,קלָאפ
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 טסיטַאב דוד

 רעינישזניא רעװעקָארק ַא רימ טָאה ,ןרערט ןופ טקיטשעג ,םיטש ַא טימ

 "רע גנוקישרַאפ רעד ןיא ןטסיטַאב טימ ןּפָארטעג ךיז טָאה רע יװ ,טלייצרעד

 ; דנַאלסור ןשיטַאיזַא ןיא טייוו ץעג
 -ישזניא רעד טָאה ,ןבעל ץנַאג ןיימ;

 - - "ויצ א ןעוועג ךיא ןיב ,טגָאזעג רעינ

 - ביל טשינ ךיא בָאה דנוב םעד ,טסינ

 -ַאב ךיא בָאה ןטסידנוב ןוא טַאהעג
 | סָאװ ,עדמערפ ןשטנעמ יװ טכַארט
 | ייא עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןפמעקַאב
 | ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .,ןלַאעד
 א ןעוועג רימ ןענייז ,ןטסיטַאב טימ
 "ַארגעד ,תומהב עכעלשטנעמ עדַאטס

 | עכעלשטנעממוא ןופ ןרָאי ךרוד עטריד
 |  -עגּפָא ןרעגַאל עשיטעװָאס ןיא ןדייל

 | .רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ןוא ענעסיר

 | בור ןופ ןטקניטסניא עטסקירעדינ יד
 "יוא ןַא ןעמונעג ןבָאה טלַאװעג ןוא
 -יא ןבָאה זנוא ןופ ךס ַא ןוא טנַאהרעב
 עיסערּפעד עכעלקערש ַא טבעלעגרעב

 זיא טסיטַאב .טײקיזָאלסגנונפָאה ןופ

 ךיא .עלַא רימ יו שרעדנַא ןעוועג
 ךיא ,טנעקעג טשינ רעירפ םיא בָאה

 ,סעמרוט עשיטעווָאס ןופ סיױרַא טשרָאקָא זיא רע זַא ,טסואוועג רעבָא בָאה

 ןעועג זיא רע .טסידנוב ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טריטסערַא םיא טָאה ןעמ זַא

 ךיז םיוק ,ךַאװש :ןעזעגסיוא רע טָאה ךעלקנערק ןוא סַאלב ;רעקידעקניה ַא

 םענעטלעז ַא טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה ענייז ןגיוא יד רָאנ .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג

 ןוא טניירפ רעטסעב סנעמעלַא רעזנוא ןרָאװעג רע זיא דלַאב ןוא רעייפ

 "עג זיאס רעװ ,טיורב לקיטש ַא טַאהעג טשינ טָאה'ס רעװ .רעגרָאזרַאפ

 ןעמוקעג זיא טסיטַאב -- ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג זיא'ס רע ,טעקַאנ ןעוו

 ןסיב ןטצעל ןייז ןוא ןסירעגּפָא ןעגנַאגעג ,ןסעגעג טשינ ןײלַא ,ףליה וצ

 ןבעגעגקירוצ זנוא טָאה רע ,שטנעמ רעקיליײה ַא .ערעדנַא ןבעגעגקעװַא

 .רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא ןיילַא .טייקכעלשטנעמ ןוא שטנעמ ןיא ןביולג םעד

 טָאה םזילַאעדיא רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא רָאנ זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 .טפַארק עשילַארָאמ עכעלשטנעמרעביא ַאזַא ןבעגעג ןשטנעמ ןקיזָאד םעד

 -ַאב טימ ןייז ליוו ךיא ,ייז וצ ךיז עילוט ךיא ,ייג ךיא ואוו ןטסידנוב ךוז ךיא

 . . . "םירבח סטסיט

 ןייז ןופ טייו ,דמערפ רעד ןיא ,ןעמוקעגמוא טסיטַאב דוד זיא ױזַא

 ןצלָאטש ןופ ןוא רעטעברַא רעווָאנראט יד ןופ ןסירעגּפָא ,ענרָאט ןשימייה

 .טיובעגפיוא טָאה רע סָאװ ,"זיוה-שטיװעלַאכימ,
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 רַאפ ,ןטסידנוב רענַאיצילַאג רוד ןרעגניי םוצ טרעהעג טָאה טסיטַאב

 יד ןופ דנַאברַאפ םנופ דילגטימ ַא ןעוװעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא .רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי

 -עגסױרַא ךיז רע טָאה ,רעטילימ ןיא קעװַא ןענייז םירבח ערעטלע יד ןעוו

 -רעסיוא טגָאמרַאפ טָאה רע ,גנוגעװַאב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טקור
 יד זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןוא ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא עכעלנייוועג
 ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא וצ ןסקַאװעגסיױא עיצַאזינַאגרָא רעווָאנראט
 ,דנַאל ןיא עטסערג

 סע עכלעוו ןיא ,ןקירבַאפ-רעדיינש ןופ טָאטש ַא ןעוװעג זיא ענרָאט
 ןפַאשעג טָאה טסיטַאב .רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה טעברַאעג ןבָאה
 -ינַאגרָא עשיטילָאּפ עקרַאטש ַא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עטפַאהרעטסומ
 -ביב ַא ,לוש ַא ,םייה-רעדניק ַא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ענייש ַא ,דנוב ןופ עיצַאז
 -ָאס ַא ,רעדניק-רעטעברַא רַאפ עינָאלָאק-רעמוז ַא ,עגיל-רוטלוק ַא ,קעטָאיל
 ןופ בַאטש ַא טימ טלגנירעגמורַא --- .ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצ
 "וצ ,ןרָאּפש רעדירב ,ןזייארעייפ ,רעלעצ יו רעטעברַאטימ ענעבעגעגרעביא
 רעכעלדימרעדמוא ןייז טימ טסיטַאב טָאה ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ןַאמקיס ,רעק
 עטפַאהרעטסומ ןוא ענרעדָאמ ,עסיורג ַא טיובעגפיוא וויטַאיציניא ןוא עיגרענע
 רעייפ טימ טדערעג ,רענדער רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא טסיטַאב .גנוגעוװַאב
 -עגסױרַא רע ןזיא טייקטסיירד רעכעלנייוועגמוא טימ .טנעמַארעּפמעט ןוא
 ,הליהק רעד ןיא ןוא טַאר-טָאטש ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ ,ןטערט

 רעד טימ טעברַאנעמַאזצ ןלױּפ ןיא עטסעב יד טלעטשעגקעװַא טָאה רע
 ןיא ןסעזעג ןוא טריטסערַא לָאמ ךס ַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיליוּפ
 ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןעגנַאגעג קידנעטש רע זיא ,סעמרוט עשיליוּפ
 טלגנירעגמורַא ןעועג רע זיא רַאפרעד .סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא עלַא
 וצ ךיז ןבָאה רענגעק יד וליפַא .רעטעברַא יד ןשיוװצ עביל רעסיורג טימ
 -יטנַא ןריזינַאגרָא טוואורּפעג ןבָאה סעקעדנע ןעוו .גנוטכַא טימ ןגיױצַאב םיא
 עשידיי ןוא עשיליוּפ טריפעגסיורַא טסיטַאב טָאה ,ענרָאט ןיא ןלַאפנָא עשידיי
 טָאה רע .רעלַאפנָא יד עיצקעל עקיטולב ַא ןבעגעג ןוא סַאג ןיא רעטעברַא
 רעטגייווצרַאפ ןוא רעסיורג רעד ןופ עיגעטַארטס עשיטילָאּפ יד טרימרָאפ
 עסיורג יד ןטלַאהעג ;טייהלצנייא עטסנעלק יד ןסעגרַאפ טשינ ןוא גנוגעוװַאב
 ,הלווע רעטסנעלק רעד ןגעוו וליפַא טרינעוורעטניא ןוא סעדער עשיטילָאּפ

 -רעטעברַא עשידיי עטסרעלוּפָאּפ יד וצ טרעהעג טָאה טסיטַאב דוד
 ןעוועג ןוא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיז .ןליוּפ ןיא רעוט
 עשידיי רעוװָאנראט יד ןטערטרַאפ ךיוא טָאה רֶע .טַאר-יײטרַאּפ ןופ דילגטימ ַא
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ענעדיישרַאפ ףיוא רעטעברַא

 רעפמעק רעסיורג ַא ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןוז רעיירטעג ַא ןעוועג
 רַאפ ףמַאק םעד ןבעגעגקעװַא ןבעל ץנַאג ןייז .ןעייר עשיטסילַאיצָאס יד ןיא
 םעד רעטנוא ןרָאװעג טקירדרעד קידתירזכַא ןוא טלעװו רעכעלשטנעמ ַא
 ,םישזער ןשיטעווָאס ןכעלשטנעממוא

 ןכָאװ עטשרע יד ןיא ,ןטסידנוב טכַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ זיא טסיטַאב דוד
 ,ד .װ ,ק .ג רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
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 ,לשימעשּפ ןיא ץענערג עשיטעווָאס-שטייד עקילייוװטייצ יד ןייגרעבירַא םייב

 ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא סעמרוט עשיטעווָאס יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןכָאנ

 ןגעוו ךַאמּפָא ןשיטעװָאס-שילױוּפ םעד ןופ ךמס ןפיוא ,ימָאק ןיא רעגַאל ַא ןיא

 .ןרָאװעג טיירפַאב 1941 טסוגױא רע זיא רעגריב עשיליוּפ יד ןריטסענמַא

 -ףליה ןוט וצ ןעמונעג שיגרענע ךיז רע טָאה ,רעטכַאװשעגּפָא קרַאטש ַא םגה

 ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע .טעברַא

 -עפָא ןייז ייב ןבָאה םירבח עכעלטע ,ערַאכוב ןיא 1942 ץרעמ 8 םעד םעטָא

 .העובש עשידנוב יד ןעגנוזעג ןעמיטש עטּפמעדעג טימ רבק םענ

 שטיוװַארדנַאסקעלַא .מ
0 

 רעדנַאמַאלַאס ָאטָא .רד

 יַאיצָאס רעד ןופ רענָאיּפ ַא -- רעטָאפ רעד .רעדנַאמַאלַאס דוד ןופ ןוז

 "יוּפ) .ס .פ .פ ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא ,עיצילַאג ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסיל

 עשידיי יד ןופ לייט רעקידנטײדַאב ַא זיא 1905 ןיא ןעוו ,(ײטרַאּפ ,צָאס עשיל

 .צָאס עשידיי יד טעדנירגעג ןוא ײטרַאּפ רעטלַא רעד ןופ סױרַא רעדילגטימ

 ױזַא ,.ד .ס .ּפ .ּפ רעד ןיא ןבילברַאפ רעטייוו רעדנַאמַאלַאס דוד זיא ,ײטרַאּפ

 ײטרַאּפ רעשילוּפ רעד ןופ סעיצקעס עשידיי טשער יד ןעוו ,1911 ןיא ךיוא

 -ַאלַאס רעטלַא רעד זיא גנַאל-ןרָאי .ײטרַאּפ רעשידיי רעד וצ רעבירַא זיא

 .עסַאק-ןקנַארק רעגרעבמעל ןופ רָאטקעריד ןעוועג רעדנַאמ

 ךָאד זיא ,טרילימיסַא קרַאטש ךיוא ,רעטָאפ רעד יוװ םגה ,ָאטָא ןוז רעד

 טנעדוטס סלַא .דנוב םוצ -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ !יעװַא

 ןיא ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד וצ ןענַאטשעגוצ רֶע זיא

 שידיי טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .ןרָאי ייר ַא קיטעט ןעוועג זיא רע רעכלעוו

 ןעװעג זיא .רעטעברַא עשידיי רַאפ ןעגנוזעלרָאפ עכיירטסייג ןטלַאהעג ןוא

 ,גרעבמעל ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 רָאפנעמַאזוצ ןטייוצ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רעדנַאמַאלַאס ָאטָא ,רד

 ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ןוא (1920) ןליוּפ ןיא טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ

 רעדנַאמַאלַאס זיא ,.ק .צ ןופ גנומיטשַאב רעד טול ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 רעשיליױּפ רעד ןיא גנוטייצ-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג

 רעד רעכלעוו וצ ,גנוטייצ יד .(טנגוי עיירפ) שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ ךַארּפש

 ,גרעבמעל ןופ ןלַאוטקעלעטניא עגניי עקינייא ןגיוצעגוצ טָאה רָאטקַאדער

 טקילײטַאב ךיז טָאה רע .ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ןרָאװעג זיא

 .עיצַאזינַאגרָא -טפנוקוצ רעד ןופ ןעגנוטַארַאב-דנַאל עכעלטע ןיא

 זיא ,(טַאקָאװדַא ןַא ףורַאב ןופ) רעוט ןוא רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא

 רע .טעברַא-ײטרַאּפ רעשידנוב וצ רעבירַא רעטעּפש רעדנַאמַאלַאס ָאטָא ,רד

 .רעטלַא ןוא ךילרע ,חנ רעריפ עשידנוב יד וצ עביל ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה

 ןיא טלעטשעג ןטייקיאעפ עסיורג ענייז רע טָאה ,טסילַאעדיא ןַא שטנעמ ַא

 .דנוב ןופ טסניד
 ךַאמּפָא-רעלטיה-ןילַאטס ןופ ךמס ןפיוא טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו
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 ןענייז רעוט עשידנוב ייר ַא ןוא גרעבמעל ןעמונרַאפ 1939 רעבמעטּפעס ןיא

 םיא טצוו'מ זַא ,טכירעג ךיוא ךיז רעדנַאמַאלַאס .רד טָאה ,ןרָאװעג טריטסערַא

 טָאה'מ ואוו ,טָאטש ןיא ךיז ןזייוו וצ טשינ טימַאב ךיז טָאה רע .ןעמענ ןעמוק

 ,טנַאקַאב טשינ זיא ,ןעשעג רעטייו זיא םיא טימ סָאװ ,טנעקעג טוג םיא

 יד טעגרהעגסיוא ןבָאה סיצַאנ יד תעב ןעמוקעגמוא ךעלניײשרַאוװ זיא רע

 ,ןדיי רעגרעבמעל

 :ץרעה .ש .ו .(געפיניוװ --- גרעבמעל) רעקוצ .מ ןופ עיצַאמרָאֿפנױא ;  .ב

 .ה .ש י .1046 ,קרָאי-וינ ,טננוי ַא ןוֿפ טטכישצנ יד

0 

 ךעבמַא-שורטס םהרבא

 רעשידנוב ןוא רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ .וָאכָאטסנעשט ןופ טמַאטשעג
 -ָאפ ןייז .רעטעברַא-קירבַאפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז .שורטס ההּפשמ
 עמומ ןוא רעטעפ ןייז ךיוא ױזַא ,טסידנוב ַא ןעוועג 1905 ןיא ךָאנ זיא רעט
 ויטקַא ןעוועג ךיוא ןענייז ענייז רעטסעוװװש ייוצ יד .,דצ סרעטָאפ ןופ
 ,גנוגעווַאב רעד ןיא

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג םהרבַא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 .טעטש עקימורַא יד ןיא ךיוא יוװ ,וָאכָאטסנעשט ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 ךוב ַא טימ סַאג ןיא ןעז קידנעטש םיא ןעמ טגעלפ ,רוחב רעטצוּפעגסיוא ןַא
 ךיז ןוא טרָאּפשעגּפָא רע טָאה ןטסנידרַאפ עניילק ענייז ןופ .,טנַאה ןיא
 עשידיי עטוג טרעדנוה עכעלטע ןופ קעטָאילביב ענעגייא ןַא טפַאשעגנייא
 ןופ ןבירשעג רע טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב ןיוש .,רעכיב
 -ַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןרַאפ סעיצנעדנָאּפסערָאק ווָאכָאטסנעשט
 "קַאדשר סמעדעמ רימידַאלװ רעטנוא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןעג
 ,עיצ

 ש.ָאװעג טכַאמ עשטייד יד םיא טָאה טייקיטעט רעשידנוב ןייז רַאפ
 טייצ רעטשרע רעד ןיא .ךיז ןטלַאהַאב ֹוצ ןזיוװַאב רעבָא טָאה רע ,ןריטסערַא
 טלָאװעג ײצילָאּפ עשיליוּפ יד ךיוא םיא טָאה ,טיײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ
 רעטגלָאפרַאפ רעד .טָאטש-םייה ןייז ןופ קעװַא טזומעג טָאה רע .ןריטסערַא
 רעד ןיא קיטעט ןעוועג רעטייוו זיא רע ואוו ,םלעכ ןייק ןעמוקעג זיא טסידנוב
 ןעוועג זיא רע ואוו ,גרעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז ףוסל ןוא ,גנוגעװַאב רעשידנוב

 -יצילַאג-חרזמ ןוא דנוב ןופ רעוט סלַא וװיטקַא רָאי קילטנעצ ייווצ ןופ ךשמב

 גנוטייצ סקלָאפ ןַאגרָא ןכעלגעט ןשידנוב םעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעש

 ,א--ןבירשעגרעטנוא ךיז ןוא רעבמַא ףלָאדַא ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג)
 ןוא רעגרעבמעל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ,(רעיירט .א ןֹוא רענַאיצילַאג

 ַא ןיא טַאגעלעד סלַא טקילײטַאב ךיז ןוא טעטימָאק-טנגעג ןשיצילַאג-חרזמ

 ,ןליוּפ ןיא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ייר

 ךַאמּפָא-רעלטיה-ןילַאטס ןופ ךמס ןפיוא טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו

 ,הכולמ רעשילױּפ רעד ןופ לייט-חרזמ םעד טריּפוקֶָא 1939 רעבמעטּפעס ןיא

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןשיוצ גרעבמעל ןיא .ד .וו .ק .נ יד טָאה

 רעטריטּפָאדַא ןייז ןעוועג זיא סָאד) רעבמַא ףלָאדַא רבח םעד טריטסערַא ךיוא
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 רעוט עשידנוב עקיטכיוו ערעדנַא ךיוא טריטסערַא טלָאמעד טָאה ןעמ .(ןעמָאנ
 םעד .רערעש לאונמע ןוא רעלטַאב ןַאטַאנ ,רד ,רעלגייאנייא לרַאק .רד --
 ַא רַאפ ןעמעננָא םיא ףרַאד'מ ןוא ןעזעג טשינ ןיוש רעמ ןעמ טָאה ןטצעל
 -ַאב זיא ,טַאקָאװדַא רעטסואווַאב ַא ,רעלטַאב .רָארעט ןשיטעווָאס ןופ ןברק ַא
 ַא ןענעגרהרעד ןיא יו רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ןרָאװעג טקידלוש
 -ַאװ ַאדנַאװ ןירעביירש רעשיליוּפ רעד ןופ ןַאמ םעד ,ָאקטַאגָאב ןסיוועג
 ידכ ,ןטסילַאנָאיצַאנ עשיליוּפ טריפעגסיוא ןבָאה דרָאמ םעד .,ַאקסוועליש

 ,טָאה רע םגה ,"ןעוועג הדומ ךיז; רעלטַאב טָאה ,ןעגנוקינייּפ ןדיימוצסיוא

 1941 ןיא .תוכייש עטסדנימ יד טַאהעג טשינ ךַאז רעד וצ ,ךעלריטַאנ

 -ריב עשיליױּפ רַאפ עיטסענמַא רעד ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טײרפַאב רע זיא

 רעשידנוב רעטלַא רעד ךָאנ טָאה רענעכָארבעצ שיזיפ ןוא רעקנַארק ַא .רעג

 רעשילױּפ רעד טימ ןליוּפ ןייק ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאב רעלטַאב .רד רעוט

 רעד ךָאנ זיא ןוא ,טמַא ןשידירוי ַא טַאהעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ײמרַא

 .עקָארק ןיא קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 "יש םעד טכַאמעגכרודַא ףלָאדַא רבח טָאה ,ערעדנַא עקילייצמוא יו

 1941 ןיא .ןרעגַאל-עגרָאטַאק ןוא תוסיפת עשיטעווָאס יד ןופ םונהיג ןכעלרעד

 -ריב עשילױּפ רַאפ עיטסענמַא רעד ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טײרפַאב רע זיא

 ןיא ןבירשרַאפ טלָאמעד ךיז טָאה רע .ךַאמּפָא ןשיטעװָאס-שילױּפ ןכָאנ רעג

 ןגעוו .דנַאלסור-טעוװוָאס ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה סָאװ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד

 :יקצינלעגָאמ לצרעה 'ח טלייצרעד דָאירעּפ םענעי

 ,סרעבמַא 'ח ןבעל ןעוועג זיא קַארַאב ןשירעטילימ ןיא רעגעלעג ןיימ,

 יד רַאפ רע טָאה ןטנװָא יד ןיא ,ןטייז עלַא ןופ ןּפָא ןעוועג זיא קַארַאב רעד

 (קצָאט ןיא) קַארַאב ןטלַאק ןיא סעשטירּפ עטרַאה יד ףיוא רענלעז עשידיי

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןופ תוישעמ ענעדיישרַאפ טלייצרעד

 טסערַא ןייז ןגעוו טלייצרעד רעבמַא 'ח רימ טָאה ןסעומש יד ןיא .ןורכז ןופ

 טָאה'מ .טייקיטעט עשידנוב ןייז ןשרָאפ ןתעב ןעגנוקינייּפ עשיטסידַאס יד ןוא

 "רַאפ .םיא ןגעק "ןזיװַאבא סלַא ןעלקיטרַא עטקורדעג ענייז טשלעפעג ךיוא

 ןטלַאק ןיא ןרעגַאל יד ןיא .טעברַא ערעווש רָאי 8 ףיוא םיא ןעמ טָאה טּפשמ

 רע םגה ,רעדלעוו יד ןיא רעמיוב ןקַאה טזומעג טייהרעקנַארק רע טָאה ןופצ

 .היאר רעטכעלש ַא טימ רעכַאװש שיזיפ ַא ןעוועג ללכב זיא

 רעבָא ,שיזיפ רענעכָארבעצ ַא ןעמוקעגסיױרַא ןיוש רע זיא ןרעגַאל יד ןופ

 ןפערט וצ ךָאנ ךיז טפָאהעג ץלַא טָאה רע .טומ םענעכָארבעג-טשינ טימ

 רימ .טרעשַאב ןעוועג טשינ רעבָא םיא זיא'ס ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ

 ,טנעקשַאט ןופ טייוו טשינ ,בושי ַא ןיא ןוא םורד ףיוא רעטייוו קעװַא ןענייז

 "עג ךיז טָאה רע .סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רעטּפעשעגסיױא ןַא רע זיא

 ,?ןברָאטשעג 1942 ץרעמ ןיא זיא ןוא לָאטיּפש ןיא טייצ ַא טרעטַאמ

 .טנעקשַאט ייב ,לי-יגנַאי ןיא טגנערבעג םיא ןעמ טָאה הרובק וצ

 לצרעה ;(ָאטנַארָאמ --- וָאכָאטסנעשט) ךעשױָא ענוצ ןופ עיצַאמרָאפנוא ;  .ב

 -רַאפ ַא :ןייטשנרעב יכדרמ .(עילַארטסיוא ,ירובנַאב --- שזדָאל) וקצינלעגַאמ

 .(עקיסקעמ ,1954 רַאורבעּפ 18 ,סיורָאפ) "דלעפ, רעלוי-יגנַאי ןֿפיוא למערב ןסעג

 .ה .ש י

0 
24 



 ןַאוװסַאק סוקרַאמ ןוא הרש

 עינעמור רעיינ רעד ןיא דנוב ןופ סרעיוב ןוא ןרענָאיּפ המישר רעד ןופ
 ןוא הרש -- ןעמענ ייווצ סױרַא ןענייש המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ
 ,ןַאװסַאק סוקרַאמ

 עניוװָאקוב ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ קילטנעצרָאי ַא יבורק
 יד ןשיװצ ןעוועג ייז ןענייז ,ךיירטסע ןטלַא םנופ ץניווָארּפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא
 רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעטשרע רעד ןופ סרעוט עטסקיטכיוו ןוא רעדנירג
 רָאי ןיא ,טָאה ןוא דנוב ןופ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 טָאה רעכלעוו ,(",ס .ּפ .שז;) ,"דנוב רענַאיצילַאג, םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז ,1
 ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טלָאמעד
 ."עניווָאקוב ןוא עיצילַאג

 סוקרַאמ ןוא הרש ןלײטרעדנַאנַאפ טשינ ןעמענ עדייב יד ןעק ןעמ
 ןכיילג ַאזַא ןיא ןייג ןלָאז בייוו ןוא ןַאמ זַא ,ןטלעז .טייהנייא ןַא ןענייז ןַאװסַאק
 סָאד .גנוגעַאב רעשיטסילַאיצַָאס רעד רַאפ ףמַאק ןוא טעברַא ןיא טָארט
 עשינָאמרַאה ַא ןענופעג ייז ייב טָאה ןבעלנעמַאזוצ ןופ קילג עכעלנעזרעּפ
 תומולח עשיטסילַאעדיא ןיא ,ןטכַארט ןוא ןליפ ןשיטסילַאיצָאס ןיא גנוצנַאגרעד
 ,טייהשטנעמ רעד רַאפ

 ךעלטעטש עניילק ןיא ,ןעמייה עשידיי עמורפ ןופ סױרַא יז ןעמוק עדייב
 ןענייז ןסקַאװעגסיוא ןוא ,עניוװָאקוב ןופ ץענערג רעד ייב ,עיצלַאג-חרזמ ןופ
 -ָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא קיטסייג ייז
 .עיטַארק

 ,(יטוק) וועטיק ןיא ,1887 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאװסַאק הרש
 -פיוא ןַא ןעוועג זיא ,םיובנזָאר שרעה ,רעטָאפ ריא .גרעב"ןטַאּפרַאק יד ןיא
 -ַאנ עשיטנַאמָאר ,עמורפ ַא -- הקבר רעטומ יד ,רחוס ַא ,דיי רעטרעלקעג
 יד ןופ עטסטרעטיצעג סָאד ,רעטכָאט עטסטלע יד ןעוועג זיא הרש רוט
 טעװעלַאשזעג טשינ ןעמ טָאה ,עכעלקנערק ַא ןעוועג זיא יז .רעדניק סקעז
 רעדניק יד רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ .רעטרע-רוק ןוא םיריוטקָאד ןייק ריא רַאפ
 ,קיזומ ןוא שיאערבעה ,שטייד טנרעלעג ךיז טָאה הרש .סרערעל עטַאווירּפ
 ,ןירעליּפש-לדיפ עטוג ַא ןעוועג זיא יז

 ךיז טָאה דנַאטשלטימ ןשיטַאבעלַאב ןופ זיוה ןשילידיא םעד טָא ןיא
 ,טניוו-םרוטש ַא ןסירעגניײרַא םעצולּפ

 סָאװ ,ןַאמרעגניי רעלופטנעמַארעּפמעט ַא טכַארבעג טָאה םרוטש םעד
 ידַאפ ןטרָאד טָאה ןוא וועטיק ןייק עיצַאקַאװ ףיוא ןעמוקעג 1903 רעמוז זיא
 ,טייצ ןכָאװ עכעלטע טכַארב

 ײללַאג חרזמ ןיא ,1881 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאװסַאק סוקרַאמ
 ,טַאהעג טשינ טייהדניק עקידתובחר ַאזַא ןיוש טָאה רע .ןיטאינס לטעטש ןשיצ
 רעבָא ,לטעטש ןופ םיטַאבעלַאב יד ןשיװצ טנכערעג ךיז טָאה רעטָאפ ןייז
 10 ןעװעג ןענייז זיוה ןיא .רעדניבנייא ןַא ,הכאלמ-לעב ַא רע זיא ןעוועג
 יװ -- לשיפ יכדרמ רעניילק רעד ןוא הסנרּפ ןיא ןעוועג גנע זיא ,רעדניק
 קעװַא הווצמ-רב ךָאנ דלַאב זיא --- טייהדניק רעד ןיא ןפורעג ןסוקרַאמ טָאה'מ
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 -רעקורד םעד ןענרעל ךיז (עניוװָאקוב ןופ טָאטשטּפױה) ץיווָאנרעשט ןייק
 .ךַאפ

 -רָא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז ץיווָאנרעשט ןיא רעטעברַא-רעקורד יד
 -טימ ןעוועג ייז ןענייז עלַא ןוא דנַאברַאפ-רעקורד ןשיכיירטסע ןיא טריזינַאג
 ףכית סוקרַאמ ךיוא זיא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ רעדילג
 -לַאיצַאס רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא ךַאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא
 ךָאנ ,עיצַאקַאװ ףיוא ןעמוקעג רע זיא וועטיק ןייק .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ןופ זיוה ןיא רעײגנײרַא ןַא ןעועג רע זיא לָאמ סעדעי .,לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא

 ,סמיובנזָאר יד

 ןופ זיירק ַא טלמַאזעג םיא םורַא ךיז טָאה סמיובנזָאר יד ןופ זיוה ןיא
 ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא דלַאב זיא'ס ןוא ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עגניי
 ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עטשרע יד לטעטש
 -ַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ זיא בגַא .םערגָארּפ ןייארַאפ-סגנודליב-רעטעברַא
 טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב עלענָאיסעפָארּפ ַא ןסקַאװעגסױרַא רעטעּפש עיצַאזינ
 ,סרעברַאג יד ייב לעיצעּפס ,ןקיירטש עכיירגלָאפרעד טריפעגנָא

 ןרָאװעג גנוטייצ-רעטייברַא רעניוו יד זיא סמיובנזָאר יד ןופ זיוה ןיא
 -ַאיצַאס ןעמוקעג ןענייז גנוטייצ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טסַאג רעכעלגעט ַא
 -ַאיצָאס ןרידוטש ןעמונעג ךיז טָאה גרַאװגניי ,רעכיב ןוא ןרושָארב עשיטסיל
 ,םידומיל עקידרעירפ יד יו טעּפמיא רעמ ךָאנ טימ ,םזיל

 -ַאב ךיז ןוא טַאהעג הנותח סוקרַאמ ןוא הרש ןבָאה 1907 גנילירפ ןיא

 .ץיווָאנרעשס ןיא טצעז

 רעד ךיירטסע ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא'ס ןעוו ,טייצ יד ןעוועג דָארג זיא סָאד
 עצנַאג סָאד .,טנעמַאלרַאּפ םוצ טכער-לַאװ םענײמעגלַא םעד םורַא ףמַאק

 טימ טזיורבעג טָאה ץיווָאנרעשט ךיוא ןוא ןעוועג טלסיירטעגפיוא זיא דנַאל

 ,ץענערג טייז רענעי ןופ .,סעיצַארטסנַאמעד"ןסַאמ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עקיזיר
 .טייהיירפ עשיסור ןעמוק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ
 טימ טכַארבעג ןבָאה ייז .טכַאלש רענעריולרַאפ ַא ךָאנ רענלעז יו ,רעפמעק
 ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ןעגנוזָאל ערעייז ןוא עיצולָאװער ןופ טסייג םעד ךיז
 ,טנגוי רעד ןופ רעצרעה יד

 ךיירטסע ןיא טכער-לַאװ רַאפ ףמַאק רעד טָאה ,טסואווַאב זיא'ס יװ

 רעד רעטנוא עקַאט ךעלכעזטּפיױה ,גיז ןקידנעטשלופ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז
 ןפורעג דלַאב ןענייז רעגריב יד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ גנוקריוו
 עכייר ןוא עמערָא ,עכעלרעגריב ןוא רעטעברַא --- ןטסַאק-םיטש םוצ ןרָאװעג
 ַא רעייז ןעועג ףמַאק-לַאװ רעד זיא ץיווָאנרעשט ןיא ,טכער עכיילג טימ
 טלָאװעג גנירג ױזַא טשינ ןבָאה סעקילק עשיטילָאּפ עטלַא יד .רעשימרוטש

 -רָאפ ןענייז ןלַאװ יד רַאפ געט עכעלטע .,סעיציזָאּפ ערעייז ןופ ןטערטּפָא

 ןפורעגסיורַא טָאה טכַאמ יד .,ןעורמוא ןוא סעיצַארטסנַאמעד עקיטולב ןעמוקעג
 ,גנונדרָא ןלעטשוצקירוצ רעטילימ
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 .1081 ץיײװָאנרעשט ןיא ןבצל ףיינ סָאד גנוטייצ רעשידנוב רעד ןוֿפ ייליבוי םייב

 קוירנעה ,רעניטסיּפ בקעי .רד ,ןַאמדירפ ארוָאל ,ןַאמסיק האל :ןציז סטכער ןופ

 ,ךיירניז :ייר עטסלטימ .וקסנעשילוג .ח ,ןַאװסַאק הרש ,ןָאסלעדנעמ המלש ,ךילרע

 לרעב .רד ,רעּפָארט ןתנ ,ץנַארקנעזָאר החמשי ,ןַאוװסַאק סוקרַאמ ,רעטו טלרעּפ ףלָאװ

 ,רעסיגלייא ןָאעל :ור עטשהעביוא .גרעבלעגנע ,ןַאמסיק ףסוי .רד ,ןַאמדירפ

 קיוווא ,רעסיגלוװא ַאניבַאס ,ןַאמדירֿפ עדליה ,ןַאמדירפ יטַאעב ,רעפַאש ןַאמטיל

 ,גרעבדלָאג לדווי ,רעמוש ,לעזיוו

 -ָאס רעד רַאפ גיז ןלופ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ףמַאק-לַאװ רעד

 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצ
 -רַאּפ ןשיכיירטסע םוצ טַאטוּפעד רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ץיוװָאנרעשט ןיא

 ,טנעמַאל

 ןטסויטקַא םעד ןעמונעג גנוגעװַאב-לַאװ רעד ןיא ןבָאה סנַאװסַאק יד

 "ײטרַאּפ רעשיטקַארּפ ןופ טירט עטשרע ערעייז ןעוועג ןענייז סָאד .לייטנא

 -רעביא טָאה ןשינעעשעג יד ןֹופ גנולקיװטנַא עשימרוטש יד ןוא טייקיטעט

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא קורדנייא ןקיטכעמ ַא רעצרעה ערעייז ןיא טזָאלעג

 -ַאב טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה גנוגעװַאב-לַאװ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןיא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנוז

 ןבילבעג רעטייו זיא עצנַאג ַא סלַא עיצַאזינַאגרָא יד םגה ,עניוװָאקוב ןופ

 .ךיירטסע ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענײײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא

 -יּפורג עלַאנָאיצַאנ יד זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ עשידיי יד ייב

 רעשירָאטַאלימיסַא רעד טימ ףמַאק ןפרַאש ַא ךָאנ ןרָאװעג טריפעגכרוד גנור

 -ַאנרעטניא; ןיא ןדיי יד ןטלַאהרעד טלָאװעג טָאה עכלעוו ,גנוריפנָא-יײטרַאּפ

 ,רעגַאל (ןשטייד ןיא :שיטקַאפ ,.ה .ד) *ןלַאנָאיצ
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 "רַא רעד ןיא ןערב ןצנַאג ןטימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה סנַאװסַאק יד
 טָאה סוקרַאמ סרעדנוזַאב ,עּפורג רעשידיי רענעפַאשעג יינ רעד ןופ טעַי
 עּפורג עשידיי יד .ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא עסיורג ןזיװעגסױרַא ייברעד
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ דלַאב טָאה

 ,טָאטש ןופ

 -ןָאק עשירָאטסיה יד ץיווָאנרעשט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1908 רָאי ןיא

 רעד ןופ ןעגנולדנַאהרַאפ עכעלטנפע יד .ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ץנערעפ
 -סױרַא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ייר ַא ןוא ץנערעפנָאק

 ,רעלעטשטפירש ןוא רעטכיד ערעדנַא ןוא ןעזייר .א ,ץרּפ .ל .י ןטערטעג
 סרעדנוזַאב ,עסַאמ רעשידיי רעד ףיוא םשור ןסיורג ַא טזָאלעגרעביא ןבָאה

 ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ףיוא

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד טָאה ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעד ךָאנ דלַאב
 ענייז ,טיורנגרָאמ ןיײארַאפ-סגנודליב-רעטעברַא םעד ןפַאשעג עיצַאזינַאגרָא
 ,סנַאװסַאק יד ןרָאװעג רעדיוו ןענייז סרעוט עטסקיטכיוו

 -ךַארּפש רעד ןיא ןירעמענלייטנא ןַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןיקמורפ רתסא

 .ץיוָאנרעשט ןיא טצעזַאב ךיז טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טָאה ,ץנערעפנָאק
 קרַאטש ךיז ןוא סנַאװסַאק יד ןופ זיוה ןיא טניואוועג יז טָאה ןכָאװ עכעלטע
 ,טַאטשנעזיײא:ןידוי ןעמוקעג ךיוא ןענייז רעטעּפש ,ייז טימ טדניײרפַאב
 ןרָאװעג ןענייז עלַא .דנַאלסור ןיא דנוב ןופ סרעריפ ערעדנַא ןוא לאימחרי

 יד ייב ןיא רעפסָאמטַא רעד טָא ןיא ןוא סנַאװסַאק יד ןופ טניירפ עטנָאנ
 טעוװעדנופרַאפ ןוא טפיטרַאפ שיכיסּפ ןוא קיטסייג םזידנוב רעד סנַאװסַאק

 ,ןרָאװעג

 יװ ןרָאװעג טמיטשַאב ןַאװסַאק סוקרַאמ זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא
 -עגנָא-סלדנַאה ןופ דנַאברַאפ ןשיכיירטסע םנופ רַאטערקעס רעניווװַָאקוב רעד
 טלָאמעד ןופ ןוא ךַאפ-קורד ןיא טעברַא ןייז ןבעגעגפיוא רע טָאה .עטלעטש
 -ײטרַאּפ ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד טייצ עצנַאג ןייז ןבעגעגּפָא ןָא

 ,גנוגעווַאב

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידיי יד
 -רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא רָאנ --- עימָאנָאטױא עטצענערגַאב ַא טַאהעג טָאה
 דנַאטשרעדיװ רעד ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג רעבָא זיא גנולקיװטנַא יד .טעברַא
 ןפיוא ךיוא עימָאנָאטױא יד ןרעטיירבסיוא ןגעק גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעד ןופ
 "רֶא עשידיי יד טָאה 1910 ןיא .,ןרָאװעג רעכַאװש ץלַא זיא טיבעג ןשיטילָאּפ

 גנוריגער-ץניווָארּפ רעניוװָאקוב רעד ייב טרירטסיגער לעיציפָא ךיז עיצַאזינַאג
 רעד ןגעוו ןייז טינ לפייווצ ןייק לָאז סע ידכ .,דנַאברַאפ רעשיטילָאּפ ַא יו

 ,דנוב ןעמָאנ ןרעטנוא טרירטסיגער םיא יז טָאה ,דנַאברַאפ םעד ןופ גנוטכיר
 .ס .ּפ .שז רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז עיצַאזינַאגרָא יד טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ
 .שז רעד ןופ ןַאגרָא רעכעלטנכעוו רעד .(ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי

 ןיוש זיא ,עיצילַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס ,ס ּפ

 רעד ןרָאװעג רע זיא טציא ,עניוװָאקוב ןיא ןרָאװעג טיירּפשרַאפ רעירפ

 ןַאװסַאק הרש .עיצַאזינַאגרָא רעניוװָאקוב רעד ןופ ךיוא ןַאגרָא רעלעיציפָא
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 יד ןיא ןוא ץיווָאנרעשט ןיא גנוטייצ רעד ןופ ףיוקרַאפ םעד טריזינַאגרָא טָאה
 ,טעטש-ץניוװָארּפ

 ןַאגרָא ןַא ןפַאשעג דנוב רעניווָאקוב רעד טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ
 עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ גנוגעווַאב-טנגוי רעד רַאפ
 זיא טעברַא-עיצקַאדער יד .טנגוי עיירפ יד ןעמָאנ ןרעטנוא ,עניוװָאקוב ןוא
 ריא ןופ -- עיצַארטסינימדַא יד ,ןַאװסַאק חרש ןופ ןרָאװעג טריפעג טייצ ַא
 זיא לדע בקעי .רד ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ) עיציג ,רעטסעווש רעטסגניי
 ,(1943 רָאי ןיא ,דַארגלעב ןיא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא עיציג
 גנוגעװַאב-טנגוי יד סָאװ ,ןלַאנרושז עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד
 | ,טכַארבעגסױרַא טָאה

 ,ילבפיוא ןלופ ןיא ןעוועג זיא עניוװָאקוב ןיא דנוב ןופ טייקיטעט יד
 ,1914 רעמוז ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 יד טכַארברַאפ טָאה ןַאװסַאק הרש ,רעטילימ םוצ קעװַא זיא סוקרַאמ
 יז ןענייז המחלמ רעד ןופ ףוס םייב .גרעבמעל ןיא ןוא ןיוו ןיא ןרָאי-המחלמ

 ,ץיווָאנרעשט ןיא ןעוועג רעדיוו עדייב

 א

 -ןר-סיורג; רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג המחלמ רעד ךָאנ זיא עניוװָאקוב
 "ער ןרעטנוא ,רָארעט ןשיאייצילָאּפ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא .הכולמ "רעשינעמ
 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ,דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ןשירעטילימ ןופ םישז

 -יַארקוא -- סעיצַאנ 5) ?לַאנָאיצַאנרעטניא , רעשיטסילַאיצָאס רעניווַאקוב רעד
 רעניילק רעד ןיא טבעלעג ןבָאה --- ןקַאילָאּפ ןוא ןשטייד ,ןדיי ,רענעמור ,רענ

 ,(עניוװַאקוב

 דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב םעד בילוצ זיא'ס ןעוו טייצ ַא ןיא ,1919 בױהנָא
 ,גנוציז-טעטימָאק ַא ףיוא וליפַא ןעמוקוצנעמַאזוצ ךיז ןעוועג ךעלגעמ טשינ
 -גוא ןַאגרָא ןכעלטנכעוו ַא ןבעגוצסיורַא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןָא טביוה
 רעד ןופ ןירָאטקַאדער יד טרעוװו ןַאװסַאק הרש .ןבעל עיינ סָאד ןעמָאנ ןרעט

 .עינעמור-טלַא ןיא ןוא עיבַארַאסעב ןיא ךיוא ןיירַא טגנירד עכלעוו ,גנוטייצ
 ,דנוב ןופ טרָאװ עקיטומ סָאד ןעגנילק וצ ןָא טביוה עינעמור רעיינ רעד ןיא

 ױזַא ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןענייז עניוװָאקוב ןיא
 רעשיכיירטסע רעד קנַאדַא -- זיא ליפעג-טכער סָאד ןוא ,טעוװעדנופרַאפ
 ךיוא ,קלָאפ ןופ ןייזטסואווַאב ןיא טלצרָאװעגנייא ױזַא ןעוועג --- עיצידַארט
 יד ןכערבעצ טנעקעג טשינ טָאה גנוריגער יד זַא ,ןסַאמ עשינעמור יד ןופ
 -ָאיצַאנ עריא טימ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד .גנוגעוװַאב-רעטעברַא
 עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עשיטילָאּפ עטסקרַאטש יד ןרָאװעג דלַאב זיא ןגייווצ עלַאנ
 ףיוא גנולעטש עקידנרינימָאד ַא טעמכ ןעמונרַאֿפ טָאה דנוב רעד ,דנַאל ןיא

 ,סַאג רעשידיי רעד
 ןופ סרעוט עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןַאװסַאק סוקרַאמ

 עשהכולמ לָאצ ַא תושר ןייז ןיא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי

 טייצ עצרוק ַא זיא ןַאװסַאק הרש .טַאר-הליהק ןופ דילגטימ ַא ןוא ,ןלוש

 ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעציווָאנרעשט רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
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 "ריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה עניוװָאקוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 .עינעמור-טלַא ןוא עיבַארַאסעב ןופ טייקמערָא רעשידיי רעד ףיוא ךיוא גנוק

 -פיוא ןטרָאד ןעוועג ךעלגעמ טשינ רעבָא זיא ןעגנואימַאב עטסערג יד ייב
 ריקליוו ןשיאייצילָאּפ ןופ םישזער רעד .דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןלעטשוצ
 טײרּפשרַאפ טרָאד זיא דנוב ןופ גנוטייצ יד רָאנ .טזָאלרעד טשינ וצרעד טָאה
 רעטנָאנ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא זיא ןטעטימָאק-עסערּפ יד טימ ,ןרָאװעג
 רעשידנוב ַא ןופ םרָאפ עכעלגעמ-קיצנייא יד ןעוועג ןענייז ייז ,טקַאטנָאק
 ןיא ץנערעפנָאק ַא ףיוא זיא ,1923 רַאונַאי ביוהנָא ,ךעלדנע .עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג ,ןצניװָארּפ עלַא ןופ ןטַאגעלעד טימ ,ץיווָאנרעשט

 .עינעמור ןיא דנוב-רעטעברַא רעשידיי רעניײמעגלַא
 וצ ידכ ,עינעמור ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד ןביײרשנָא טניימעג טלָאװ/ס

 ,דָאירעּפ םעד טָא ןיא סנַאװסַאק יד ןופ טייקיטעט יד ןביײרשַאב
 רעד ןופ ןרָאװעג טכַאמרַאפ לָאמטּפָא זיא דנוב ןופ גנוטייצ-ןכָאװ יד

 הרש .ןעמָאנ םעד ןטייב ןייא ןיא ןטלַאהעג םעד בילוצ טָאה ןוא ײצילָאּפ
 -עטעברַאטימ עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ןבילבעג ןרָאי עלַא יד זיא ןַאװסַאק
 סָאװ ,ןעלקיטרַא עריא .ןירָאטקַאדער יד ןעוועג רעמ טשינ זיא יז םגה ,סניר
 ןעוועג ןענייז ,ןעמָאנ ןטימ ןעוועג ןבירשעגרעטנוא טשינ לָאמנייק טעמכ ןענייז

 ,תוטשּפ ןוא טייקרָאלק רענעטלעז ַא טימ ןבירשעג
 ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ קרַאטש ךיז זיא דנוב ןופ טעברַא עלערוטלוק יד

 ןרָאװעג זיא טױרנגרָאמ ןיײארַאפ-סגנודליב-רעטעברַא רעד .ןרָאי יד טָא ןיא

 עשיאעּפָאריײא-חרזמ סָאד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עסיורג יד ןופ ענייא

 ַא ,סעיצוטיטסניא:לוש ייר ַא טיובעגפיוא טָאה'מ ,ןפַאשעג טָאה םוטנדיי

 טָאה טיורנגרָאמ .םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטַאילביב עסיורג

 ,סעיצוטיטסניא עלַא רַאפ ןינב םענעגייא ןַא ןפַאשעג ךיז
 ץרַאה סָאד ,טיורנגרַאמ ןופ ןירַאטערקעס יד ןעוועג זיא ןַאװסַאק הרש

 טכַארברַאפ יז טָאה טכענ ןוא געט עצנַאג ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ המשנ יד ןוא

 ,טלָאצעג םוש ןָא ןוטעג יז טָאה טעברַא יד טָא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 בילוצ ןעװ ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טשרע ןעמונעגנָא יז טָאה טלַאהעג ַא

 טעברַא רעד ןופ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז סוקרַאמ טָאה טייקנַארק רערעווש ַא

 ,הסנרּפ ןָא ןבילבעג ןענייז ייז ןוא

 .טיורנגרָאמ ןוא דנוב ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה תופידר ערעווש

 טָאה ןַאװסַאק הרש .קעטָאילביב רעד ףיוא יײצילָאּפ רעד ןופ סעװַאלבָא עטּפָא

 .ײצילַאּפ רעד טלעטשעגנגעקטנַא קידריװ ןוא קיטומ לָאמ סעדעי ךיז

 יד טנַאה עיירפ ַא טזָאלעג גנוריגער עשינעמור יד טָאה 1922 רָאי ןיא

 יד) ַאזוק רָאסעּפָארּפ ןופ עגיל רעכעלטסירק רעד ,סעדנַאב עשיטסישַאפ

 ןַא ןבילבעג ןיוש ןענייז ייז .עידרַאװג רענרעזייא רעד ןוא ("ןטסיזוק;

 טכַאמ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה ?ןטסיזוקק יד זיב ,גנוריגער-ןבענ עלעיציפָאמוא

 יד ןטלַאהוצנָא רעש ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא'ס .(7 רעבמעווָאנ)

 ןוא עכעלקנערק ַא הרש -- סנַאװסַאק יד .דנוב ןופ טייקיטעט עטגייווצרַאפ

 טשינ רָאה ןייק ףיוא ןבָאה --- ץרַאה ןפיוא רעקנַארק טסנרע ןַא ןיוש סוקרַאמ

 ןיא טכַארברַאפ ייז ןבָאה טעּפש זיב ירפ ןופ .טייקיטעט רעייז טרענעלקרַאפ
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 -סיוא ןעוועג גָאט ןדעי ןענייז ייז ,טיורנגרָאמ ןופ ןוא דנוב ןופ ןלַאקָאל יד
 סָאד ןיא ױזַא .ןלַאפרעביא עשינַאגילוכ ןופ ןרַאפעג יד ףיוא טלעטשעג

 זיא טיורנגרָאמ רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע זיב ןעגנַאגעג

 ,עדייבעג יד טריקסיפנָאק טָאה גנוריגער יד ןוא ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 ןיוש ןענייז ןעגנוציז-טעטימָאק ןליפַא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענעּפָא ןייק

 "גייק סוקרַאמ ןוא הרש ןבָאה ,ןעועג ךעלגעמ טשינ טייצ עגנַאל ַא רעירפ

 ןבָאה ייז .ןטפנוקנעמַאזוצ עמייהעג עטסשילַאקיזיר יד ףיוא טלעפעג טשינ לָאמ

 -ןוב זיא ןטסילַאעדיא ענייר-לָאטשירק עדייב יד טָא רַאפ .דנוב ןטימ טבעלעג
 -- עינעמור דנַאלמייה רעייז ןיא זיולב טשינ -- ןבעל עצנַאג סָאד ןעוועג םזיד

 -נַא ןשיווצ) ןטסידנוב עשיליוּפ ןופ ןכוזַאב .רעדנעל עלַא ןיא םזידנוב רָאנ
 עכעלסעגרַאפמוא יד ןעוועג דנוב ןשינעמור םייב טסעג עכלעזַא ןענייז ערעד
 (ןָאסלעדנעמ המלש ןוא ךעשזַא יצירואמ ,םיובלעגיז לאומש ,ךילרע קירנעה

 -סטעברַא רעייז ןיא חור-תחנ ןקידבוט-םוי טכַארבעגניײרַא לָאמ סעדעי ןבָאה
 עשינעמור עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,1927 ןיא ,ןענייז ייז ןעוו ןוא ,ןבעל ןכייר
 ייז ןבָאה ,דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ-לבוי םוצ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ,ןטסידנוב
 רענייק .ןבעל רעייז ןופ געט עטסנעש יד ןעוועג ןענייז סָאד זַא ,טרעכיזרַאּפ
 ..טנָאנ ױזַא ןיוש זיא ףוס רעד זַא ,טליפעג טשינ טלָאמעד טָאה

* 
 לא +

 טפלעה-ןופצ יד זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ביֹוהנָא םייב
 ןופ ךמס ןפיוא ,ץיווָאנרעשט טָאטש:-טּפיוה רעד טימ ןעמַאזוצ ,עניווָאקוב ןופ
 יד רָאנ יוװ .,דנַאלסור-טעווָאס וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ,ךַאמּפָא-ןילַאטס-רעלטיה
 ןסירעגּפָארַא םירבח עּפורג ַא טָאה ,טָאטש יד טזָאלרַאפ טָאה טכַאמ עשינעמור
 ,עדייבעג טיורנגרָאמ רעטכַאמרַאפ רעד ןופ תומיתח יד

 ףיוא טרעקעגמוא ךיז ןַאװסַאק הרש טָאה ןירעטכעוו עיירטעג ַא יוװ
 .טיורנגרָאמ ןופ טַאירַאטערקעס םעד טנפעעג רעדיוו ןוא ןטסָאּפ ןטלַא ריא
 טנעקעג טינ רעמ טָאה ןוא רעקנַארק רעווש ַא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא סוקרַאמ
 .טעב סָאד ןזָאלרַאפ

 עשיטעווָאס יד ,רעטילימ שיטעווָאס טרישרַאמנײרַא טָאה טָאטש ןיא
 גייוצ ַא טיױרנגרָאמ ןופ עדייבעג רעד ןיא טריפעגרעבירַא דלַאב טָאה טכַאמ
 ,ץַאלּפ ןפיוא ןטעברַא ןבילבעג זיא הרש .טעטיסרעווינוא רעציווָאנרעשט ןופ

 .ןירַאטערקעס ַא ןופ עיצקנופ רעד ןיא
 -טעווָאס ןגעק המחלמ יד ןביוהעגנָא 1941 רעמוז טָאה רעלטיה ןעוו

 .עניוװָאקוב ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז תולייח עשיטעווָאס יד ןבָאה ,דנַאלסור

 ןגעק טַאהעג טציא טָאה סָאװ ,טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה עיצַאוקַאװע רעד ברע
 עשירעכערברַאפ ריא ןסעגרַאפ טשינ ךָאד ,אנוש ןכעלרעפעג ַאזַא ךיז
 םוש ןָא טריפעגברוד ןוא ,רוטַאנ עטייווצ ַא ןרָאװעג ריא ייב זיא סָאװ ,תעגושמ
 ןענייז ןַאװסַאק סוקרַאמ ןוא הרש ,ץיווָאנרעשט ןיא ןטסערַא-ןסַאמ טנורג
 ַא ףיוא ןעמ טָאה ןסוקרַאמ .ןרעו וצ טריטסערַא עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג
 עטריטרָאּפעד טימ ןָאגַאװ ןטקַאּפעגרעביא ןַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא לטעב-גָארט

221 



 ןקנַארק טיוט ריא ןופ ןסירעגּפָא טלַאװעג טימ ןעמ טָאה ןהרש .תונברק

 טדיישעצ ייז ןעמ טָאה ױזַא .ןָאגַאװ ןטייווצ ַא ןיא טרַאּפשעגנײרַא יז ןוא ןַאמ

 ,קיבייא ףיוא

 ןופ ןפור-ףליה עטלפייווצרַאפ ןעמוקעג ךָאנ ןענייז ןַאװסַאק הרש ןופ

 -- ?!ןסוקרַאמ ןכוז רימ טפלעה ?סוקרַאמ זיא ואוו; ,עקירעמַא ןייק ריביס

 "נומפיוא ןוא טסיירט ןופ רעפטנע ןַא .ווירב עריא ןיא טרעמָאיעג יז טָאה

 רעבמעווָאנ ןט14 םעד ןברָאטשעג זיא יז ,ןעמוקַאב טשינ יז טָאה גנורעט

 ,גנולפייווצרַאפ ןוא טנלע ןיא ,4
 .ןעמוקעג טשינ ןכייצ-סנבעל םוש ןייק זיא ןסוקרַאמ ןופ

 -ָאװַאנ ןופ תוירבדמ יד ןיא ,ָאװעשטַאּפלָאק ףרָאד ןיא רבק רעמַאזנייא ןַא

 טסייוו ןסוקרַאמ ןופ .ןַאװסַאק הרש ןופ ץַאלּפ-ור רעטצעל רעד זיא ,קסריביס

 ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע דרע רעשיסור רעטייוו רעד ףיוא ואוו טשינ ןעמ

 ןאמסיק האל ןוא ףסוי .רד ,םעטָא ןטצעל

6 

 רעניטסיּפ בקעי .רד

 -ָאקוב ַא ןיא ,1881 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעניטסיּפ בקעי ,רד
 םעד ןריולרַאפ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .ףרָאד רעניוו

 קיטומ טָאה ,ליח-תשא עתמא ןַא ,יורפ עשיגרענע ןַא ,רעטומ יד .רעטָאפ
 ןצנַאג ןרַאפ הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא יז .ןבעל ןטימ ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא
 ,רעדניק עניילק ריפ יד ןעגנערבוצפיוא טעמדיוועג ןצנַאג ןיא ךיז טָאה ןוא ןבעל
 ןיא ןגױצעגרעבירַא ךיז ףרָאד ןופ טָאה יז .,ןבילברַאפ זיא יז עכלעוו טימ
 ,גנואיצרעד עקירעהעג ַא רעדניק יד ןבעג וצ ידכ ,ץיװעדַאר טָאטש רעד

 .רעליש רעקיאעפ רעייז ַא רעבָא ,דניק ךעלקנערק ַא ןעוועג זיא בקעי
 ,עיזַאנמיג ןיא סעיצקעל ןופ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןטסנידרַאפ עניילק יד ןופ

 גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ .זיוה סָאד ןטלַאהסיוא ןפלָאהעג רע טָאה
 ןזיװעגסױרַא קיטייצירפ טָאה רע .עיזַאנמיג ןיא ךָאנ ןענַאטשעגוצ רע זיא
 ןכעלטנכעו םעד ןיא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןטייקיאעפ עשירעביירש
 -סיורַא זיא סָאװ ,עסערּפ-סקלָאפ יד ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ
 ,ץיווָאנרעשט ןיא ןעגנַאגעג

 -רעבירַא ךיז עילימַאפ יד טָאה ,עיזַאנמיג יד טקידנעעג טָאה רע ןעוו
 רעציווָאנרעשט ןיא ןטערטעגנײרַא זיא רעניטסיּפ ,ץיווָאנרעשט ןייק ןגיוצעג
 -ער רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,ץנעדורּפסירוי ןופ טנעדוטס ַא יו ,טעטיסרעווינוא
 ,עסערּפ-סקלָאפ רעד ןופ רָאטקַאד

 -ַאפליפ יד ךיוא ןסקַאװעג ןענייז ײטרַאּפ רעד ןופ סקואו םעד טימ
 רעבָא ןגלָאפרעד עטסערג ענייז .ןשטנעמ ןגניי םעד ןופ ןבַאגפיוא עקיכ
 ,טיבעג ןשירעביירש ןפיוא טכיירגרעד רע טָאה

 רע .גנודליב עשיטסיסקרַאמ עכעלטנירג ַא טגָאמרַאפ טָאה רעניטסיּפ

222 



 שממ -- ןצַאז עקיניזפרַאש ,עצרוק ןיא ,ליטס ןקיטרַאנגיײא ןַא טַאהעג טָאה
 קידנגיצרעביא ןוא רָאלק רע טגעלפ -- טרָאװ ןקירעביא ןקיצנייא ןַא ןָא
 ןייז ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה'ס .ןגָארפ עטסטריצילּפמָאק יד ןרעלקפיוא
 -רושז עטסקיטכיוװ יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןפורעגסיורַא טָאה ןביירש
 -טימ ַא ןרָאװעג זיא רעניטסיּפ .,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןלַאנ
 טשינ ןוא .ףפמַאק רעניוו ןופ ןוא טייצ עיונ רעטרַאגטוטש רעד ןופ רעטעברַא
 -עגנָא רענער ןוא רעוַאב ,יקסטוַאק יו רעקיטערָאעט עכלעזַא ןבָאה לָאמניײא
 ןטעברַא סרעניטסיּפ ףיוא ןעלקיטרַא-עיסוקסיד ןיא ןזיוו

 טײקכעלכַאז ענעקורט סרעניטסיּפ טָאה ענובירט-רענדער רעד ףיוא
 -ַאב ןייק טַאהעג טשינ טייקיטעט רעכעלטנפע ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 טָאה רע סָאװ ,עיגרענע רענרעזיא רעד ייב רעבָא .גנוקריוו ערעדנוז
 וצ טָאה רע סָאװ קיטירק-טסבלעז רעוויטקעיבָא רעד ייב ןוא טגָאמרַאפ
 ןדער ןיא ןרעלעפ ענייז ןעוועג רבוג ןצרוק ןיא רע טָאה ,טצונַאב ןיײלַא ךיז

 רעד ןיא רענדער-סקלָאפ עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא
 ,ײטרַאּפ

 -רענָא ןײמעגלַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ זיא רעניטסיּפ
 -טנפע ןייק .רעריפ-ײטרַאּפ עטסקיטכיו יד ןופ רענייא יו ןרָאװעג טנעק
 "וב ןעו ,ןרָאי עלַא יד ןעמונרַאפ טשינ רעבָא רע טָאה סעיצקנופ עכעל
 -רַאפטסבלעז עלַאקָאל יד ,ךיירטסע ןופ לייט ַא ןעוועג ךָאנ זיא עניוװָאק
 יד רַאפ טכער-לַאװ ןטריגעליווירּפ ַא ףיוא טיובעגפיוא ןעוועג זיא גנוטלַאװ
 םוצ ןלַאװ עטצעל יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו ןוא ,ןסַאלק עקידנציזַאב

 רָאי ןיא ,טכער-לַאװ םענײמעגלַא ןופ ךמס ןפיוא ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע
 זיא סָאװ ,רָאי 230 ןופ רעטלע עלופ יד טַאהעג טשינ ךָאנ רע טָאה ,1
 ,טנעמַאלרַאּפ םוצ רוטַאדידנַאק יד ןלעטשסורַא ןענעק וצ קיטיונ ןעוועג

 ןייז טימ זיא ןוא רוטלוק רעשטייד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רעניטסיּפ
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןזעוו ןצנַאג
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעניװָאקוב רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו
 ןבילבעג טייצ קיטש ַא רע זיא ,גנולײטרעדנַאנַאפ עלַאנָאיצַאנ יד עיצַאזינַאגרָא
 -ָאס רעשידיי רעד ןופ סקואוו רעקרַאטש רעד .טרילָאזיא ןוא ןסָאלשטנַאמוא
 ןכלעוו טימ ,םזַאיזוטנע רעד סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצ

 רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא רעד רַאפ ףמַאק רעד ןרָאװעג טריפעג זיא'ס
 םיא טָאה ,1910 רָאי ןיא גנולייצ-סקלָאפ רעשיכיירטסע רעד ייב ךַארּפש
 ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעקידרעטייוו ןייז רַאפ ץַאלּפ רעד זיא'ס ואוו ,ןזיוועג

 .דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא גנולייצ-סקלָאפ רעד ךָאנ דלַאב

 טבעלעג רעניטסיּפ טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 .גוטייצ-רעטײברַא רעניוו רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא יװ ,ןיוו ןיא
 סָאװ ,ץיווָאנרעשט ןייק טרעקעגמוא ףכית ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ
 .עינעמור וצ ןעגנַאגעגרעבירַא טַאהעג זיא

 ןופ דלעפ טיירב ַא טנפעעג ןרעניטסיּפ רַאפ ךיז טָאה ץיווָאנרעשט ןיא
 -עג טלדנַאװרַאפ זיא ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעכעלטנכעוו רעשטייד רעד .טייקיטעט
 רעד יו -- סטרעוורָאפ ןעמָאנ ןרעטנוא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא ןרָאװ

223 



 ,גנוגעוַאב רעשיטַארקָאמעד"לַאיצָאס רעד ןופ ןַאגרָא רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 -ַאנ עלַא רַאפ ךַארּפש-גנוקידנעטשרַאפ ַא ןבילבעג זיא ךַארּפש עשטייד יד

 ,טייצ רעשינעמור רעד ןיא ךיוא ,עניװָאקוב ןיא ןּפורג עלַאנָאיצ
 רעינ רעד ןיא טָאטש עטסערג-טייווצ יד ןרָאװעג זיא ץיווָאנרעשט

 ,טָאטש עטשרע יד ןרָאװעג יז זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ,עינעמור
 ,דנַאלסיוא ןיא ייס ,עינעמור ןיא ייס ןפורעג יז ןעמ טָאה "גרוב עטיור/, יד

 -ןוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ עטשרע יד ייב

 -רעשט ןיא ןענייז ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשינעמור יד ןופ רָארעט ןטסדליװ ןרעט
 רעירַאטנעמַאלרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יירד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ץיווָאנ

 -לַאיצָאס רעשטייד ַא ,רעשינעמור ַא .רָאטַאנעס ןייא ןוא ןטַאטוּפעד ייווצ ---
 -יטסיּפ טָאה שינעמור ןייק ,רעניטסיּפ בקעי טסידנוב רעד ןוא טַארקָאמעד
 עלַא ןשיוצ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רעבָא זיא רע .טנעקעג טשינ רענ
 ענייז ,ךַארּפש עשינעמור יד טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעוט יײטרַאּפ
 גנוטכַא ענײמעגלַא ןענואוועג םיא ןבָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעגנוטערטסױרַא

 עסַאמ רעשידיי רעד רַאפ .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןזיירק עטסטייוו יד ןיא
 טשינ ןוא סעיציזָאּפ ןטלַאהנייא םוצ ןפור-ףמַאק עצלָאטש ןעוועג סָאד ןענייז
 -ַאלרַאּפ םעד ץוחמ גנוקריוו ןייז ךיוא רעבָא .אנוש םעד ךיז ןבעגרעטנוא
 -ַאב רעד ןרָאװעג זיא רע .עסיורג ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא טנעמ
 טָאה'מ .,ריקליוו ןשיאייצילָאּפ ןגעק גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעציש

 יד ףיוא ןגָארטעג שממ םיא ,גנורערַאפ ןוא עביל טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז
 -תכירַא ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק ןטנעמַאלרַאּפ ןבָאה עינעמור ןיא .טנעה
 ץלַא רעניטסיּפ זיא ,סייררעביא ןצרוק ןייא טימ ,ןלַאװ עלַא ייב .םימי

 -רעשט רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןרָאװעג טלייוועג יינספיוא

 ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעציווָאנ

 -ָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןיא ךיוא ןעזעגנָא ןעוועג זיא רעניטסיּפ
 -גניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןסערגנָאק עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .לַאנ

 ןיא עינעמור ןופ רעטערטרַאפ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא ןוא לַאנָאיצַאנרעט
 .וויטוקעזקע

 טָאה רעניטסיּפ סָאװ ,סעיצקנופ עכעלטפַאשלעזעג עקיטרַאנדיײשרַאפ יד

 רעטנזיױוט רַאפ לָאצ ַא ןָא סעיצנעװרעטניא יד סרעדנוזַאב ,טליפעגסיוא

 ןטמַא עויטַארטסינימדַא ןופ ןטייקכעלצעזעגמוא ןוא סענַאקיש ןגעק ןשטנעמ
 ןוא רוביצ-חילש ןכעלדימרעדמוא םעד ןופ טנוזעג סָאד ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה
 ,טעברַא רעד ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןרָאװעג ןכָארבעגנעמַאזוצ זיא רע

 רעטיוט ַא ןלַאפעג ,גוצ ןיא קידנרָאפ ,רע זיא 1920 טסוגיױא ןט28 םעד
 ,רָאי 49 לכה:ךס ןעוועג טלַא זיא רע .גאלשצרַאה ןופ

 סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ-סקלָאפ עטסערג יד ןעוועג זיא היוול סרעניטסיּפ
 רעטעברַא רעטנזיוט רעקילטנעצ .,ןעזעג זיא סע ןעװ טָאה ץיווָאנרעשט
 רעד וצ טיילגַאב רענעפ עטיור עקידנרעטַאלפ רעטנוא ןבָאה רעגריב ןוא

 .רעניטסיּפ בקעי רעייז ור רעקיבייא
 ןַאמסיק האל ןוא ףסוי .רד
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 ןעפיא םלעהליוו

 ןיא עילימַאפ רעשירחוס רעכייר ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ןעּפיא םלעהליוו
 ,ץיווָאנרעשט ןיא רחוס רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג ןיילַא זיא ןוא עניוװָאקוב
 עג רע זיא םזילַאיצָאס םוצ ,גנודליב רעכיוה טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע
 -רעביא רעכעלטפַאשנסיװ ןייז קנַאדַא ןעמוק
 -ַאיצָאס רעד ןיא טעטױװיטקַא וצ ;גנוגייצ
 ןייז ןגיוצעג םיא טָאה גנוגעװַאב רעשיטסיל
 רַאפ ףמַאק םוצ גנַארד ןייז ,ןשטנעמ וצ עביל
 ןעוועג זיא רע ,טכער-ןשטנעמ ןוא טייהיירפ
 רעד ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ
 רעצנַאג רעד טימ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס
 עג טשינ ריא ןופ ןבָאה ןוא טייקכעלנעזרעּפ
 ,טשיג רָאג טרעדָאפ

 -ָאקוב רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 יד עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעניוו
 ןוא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ףיוא גנולײטרעדנַאנַאפ

 ןטיײקנדיײשרַאפ-גנוניימ ןעמוקעגפיוא ןענייז סע
 -ץעטניא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא

 -לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןביילב ןגעו ץנעגיל
 זיא ןיילַא סָאװ --- ןעּפיא זיא ,דנוב ןופ געוו םעד ןייג רעדָא עיטַארקָאמעד
 ךיז עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג -- רוטלוק רעשטייד ןיא ןסקַאוװעגפיוא רע
 רע טָאה ,דנוב ןטימ ךיז ןטפָאהַאב לָאמנײא ןוא .דנוב םעד ןביילקוצסיוא
 ,טייקנבעגעגרעביא רעפיט ןוא טפַאשביל טימ טנידעג םיא

 ןשיביירטסע םוצ ןלַאװ יד ייב .ןעוועג טשינ ןעּפיא זיא רענדער ןייק
 -לַאיצָאס רעד ןופ טַאדידנַאק רעד ןעוועג רע זיא ,1911 רָאי ןיא ,טנעמַאלרַאּפ
 טלָאמעד .ץיווָאנרעשט ןופ טקירטסיד ןשידיי ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ענייז ןוא טייקכעלטנפע רעד רַאפ ןטערטעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ רע זיא
 ןוא קיגָאל רעייז טימ טשַאררעביא ןעמעלַא ןבָאה סעדער עכעלכַאז ,עצרוק
 ,טייקיניזפרַאש

 סעיצקנופ םוש ןייק ןעמונעגנָא טשינ ןעפיא טָאה ןרָאי ןופ טייצ ַא
 ןויטקַא ןַא רעיײז ןעמונעג קידנעטש טָאה רע םגה ,טייקכעלטנפע רעד רַאפ
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ייס -- טײקיטעט-ײטרַאּפ רעד ןיא לייטנָא
 המחלמ רעד ךָאנ ייס ,ךיירטסע ןטלַא םנופ לייט ַא ןעוועג זיא עניוװָאקוב ןעוו
 ,טפַאשרעה רעשינעמור רעד רעטנוא

 טנורגרעדָאפ ןיא ןטערטעגסיורא רעדיוו ןעפיא זיא 1923 רָאי ןיא טשרע
 זיא ,טױרנגרָאמ ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק יד .גנוגעווַאב רעד ןופ
 ןעּפיא ,סעיצוטיטסניא עריא רַאפ םייה ענעגייא ןַא ןעיוב ןטערטעגוצ טלָאמעד
 רעד ןופ טפַארק עקידנביירט יד .טױרנגרָאמ ןופ רעציזרָאפ רעד טרעוו
 ,עיצוטיטסניא רעסיורג
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 ,טלעוו רעשידיי רעד רעביא םש ַא ןעמוקַאב טָאה ןינב-טיורנגרָאמ רעד

 "עג עקיקָאטש-ריפ עסיורג ַא ,ץַאלַאּפ-רוטלוק רעתמא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 -קרעװ טימ ,ןלוש יד רַאפ ןרעמיצ-סַאלק עקיטפול ,עקיטכיל טימ ,עדייב

 -סקלָאפ ,קעטָאילביב רעד רַאפ ןלַאז טימ ,ןלוש עלענָאיסעּפָארּפ יד רַאפ ןטַאטש

 ַא טימ ןדנוברַאפ ץלַא סָאד -- ךיק-רעטעברַא ןוא ןבולק ,טעטיסרעווינוא

 רעסיורג רעד זיב ןרָאי ןעמונעג טָאה'ס .זיױה-רעטַאעט םענרעדָאמ ,ןסיורג

 .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ןינב

 עסיורג ןבעגעג טָאה עקירעמַא זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה טלעװ רעד ףיוא

 "עג ןבָאה עטסטנעָאנ יד רָאנ רעבָא ,זיוה סָאד ןעיובפיוא רַאפ סעמוס-טלעג

 "מוא רעד קנַאדַא עיצוטיטסניא עסיורג יד זיא ןעמוקעג-דנַאטשוצ זַא ,טסואוו

 רע סָאװ ,טקַאפ םעד קנַאדַא ,ןעּפיא םלעהליוו ןופ טעברַא רעכעלדימרעד

 -רעּפ ןצנַאג ןייז ,ןעמָאנ ןטוג ןייז גנומענרעטנוא רעד ןיא טגײלעגניײרַא טָאה

 .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא טידערק ןכעלנעז

 ןיא דנוב ןגעק סעיסערּפער עפרַאש יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו

 ףענעפיא רעביא ךיוא ןצענ עריא טײרּפשעגסיױא ײצילָאּפ יד טָאה ,עינעמור

 ,םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב רעד ןיא עװַאלבָא ןַא ךָאנ

 -רַאפ ןופ רעציזרָאפ םעד יװ ,םיא ןגעק עגַאלקנָא ןַא טקורעגסױרַא ןעמ טָאה

 ,רעכיב "עכעלרעפעג, יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא סָאװ ,טױרנגרָאמ ןייא

 טגנערבעג טשינ רעבָא טָאה'מ .קעטָאילביב רעד ןיא ןענופעג טָאה ןעמ עכלעוו

 .ןכָארּפשעגיײרפ םיא טָאה טכירעג סָאד ןוא םיא ןגעק ןזיײװַאב םוש ןייק

 רעכלעוו רעביא ,םייה עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא הריד ענעגייא ןייז

 .יורפ עקיצרַאה ,עביל ןייז טייקכעלרעטומ רעמערַאװ טימ טכַאװעג טָאה סע

 .זיוה ןיא ןסקַאװעג ןענייז רעדניק יירד

 -ייצילָאּפ ןופ ןסירעגסױרַא ךיז סנ ַא ךרוד יו טָאה ןוז רעטסטלע רעד

 ךיא טָאה ןוז רערעגניי רעד .דנַאלסױא ןיא קעװַא זיא ןוא לגענ עשיא

 ץייווש ןיא קעװַא זיא רע .עינעמור ןיא םוידוטש ןייז ןקידנערַאפ טנעקעג טשינ

 "וטש ןייז טקידנערַאפ טָאה רע רָאנ יװ .ןיצידעמ טרידוטש טרָאד טָאה ןוא

 סקילעפ .רד ןעמָאנ רעד .גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןיא קעװַא רע זיא םויד

 ןופ דלעפטכַאלש ןפיוא ,ןדלעה ענעלַאפעג יד ןשיווצ ןבירשרַאּפ זיא ןעּפיא

 ,טלעוו רעד ןופ טייהיירפ רעד רַאפ עינַאּפש

 ןטסגניי רעייז ןופ ךיוא ןדיישעצ טזומעג סנעפיא יד ךיז ןבָאה דלַאב

 .עצנַארוגיס רעד ןופ ןרָאװעג טריטסערַא זיא רעטכָאט עקירעי-15 יד ,דניק

 עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןרעהעג רַאפ רעבָא ,טײרפַאב יז ןעמ טָאה טסערַא ןופ

 יד .עינעמור ןיא ןלוש עלַא ןופ ןסָאלשעגסיױא יז ןעמ טָאה טניירפ-רעדניק

 סקידנעעג טָאה יז ןוא דנַאלסױא ןיא ןקישקעװַא טזומעג יז ןבָאה ןרעטלע

 ,ןילרעב ןיא *עלוש-סקרַאמ לרַאק; רעד ןיא םוידוטש ריא

 םוצ ןעגנַאגעגרעביא ,1937 רָאי ןיא ,זיא גנוריגער עשינעמור יד ןעוו

 טױרנגרָאמ ןופ ןוא דנוב ןופ טייקיטעט עכעלטנפע ןייק ןוא םזישַאפ םענעפָא

 רטנעצ רעד ןרָאװעג םייה סנעּפיא זיא ,ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןיוש זיא

 ןטלַאהעגּפָא ןענייז ןטרָאד .גנוגעוװַאב רעד ןופ טייקיטעט רעמייהעג רעד רַאפ

 -עטסיימ ַא ןעוועג זיא ןעפיא יורפ יד ןוא ןעמוקנעמַאזוצ עמייהעג יד ןרָאװעג
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 -ַאכ ןקידלושמוא ןַא ייז ןבעג ןוא ןעמוקנעמַאזוצ יד ןרישזנַארַא םייב ןיר
 .רעטקַאר

 -יד עשיטעוװָאס ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביוהנָא םייבי
 ךָאנ .ץיווָאנרעשט טָאטשטּפױה רעד טימ עניוװָאקוב-ןופצ ןעמונרַאפ סעיזיוו
 ןטערטעגּפָא ײמרַא עשיטעווָאס יד זיא דנַאלסור-טעוװָאס ףיוא לַאפנָא סרעלטיה
 -סערַא טכַאמ עשיטעװָאס יד טָאה עיצַאוקַאוװע רעד ברע ,1941 ילוי ןט4 םעד
 טַאהעג ךיז טָאה סָאװ) רעטכָאט ןוא יורפ ,ןַאמ --- ןעּפיא עילימַאפ יד טריט

 ןופ רעגריב ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ (ץיווָאנרעשט ןייק טרעקעגמוא
 ,ריביס ןייק טקישרַאפ ייז ןוא טָאטש

 "רעד ךָאנ ןעּפיא עילימַאפ רעד ןופ ןפור-ףליה יד ןענייז טייצ קיטש ַא

 -עג ןעמ טָאה ןעװעג ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ףיוא ןוא עקירעמַא ןייק ןעגנַאג
 ,עינעמור ןופ ןטסילַאיצַאס עטריטרָאּפעד ערעדנַא וצ ןוא ייז וצ ףליה טקיש

 -ּפָא ןעמלעהליוו ןעמ טָאה גנוקישרַאפ ןופ רָאי ןטשרע ןיא ךָאנ רעבָא
 סורג ןטצעל םעד .הסיפת ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא עילימַאפ ןייז ןופ ןסירעג

 רעד טכַארבעג טָאה ןעּפיא םלעהליוו רבח םענעבָארגַאב-קידעבעל םעד ןופ
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעלגייאנייא לָארַאק רבח רענעברָאטשרַאפ ןיוש טציא
 םיא טימ טכַארברַאפ טָאה רעלגייאנייא .רד ,1950 רָאי ןיא ,עקירעמַא ןייק
 ,רעמַאק רעבלעז רעד ןיא ,הסיפת ןיא טייצ רָאי ַא

 רעייז :ןרָאװעג דנילב ןיא ,ןעּפיא אמריא עטרבח יד ,יורפ ןייז
 .ןרָאװעג קנַארק-זָאלוקרעבוט זיא אלעה רעטכָאט

 ןייק ןיוש ןענייז ןעפיא עילימַאפ רעד ןופ לרוג ןקידרעטייוו םעד ןגעוו
 ןַאמסיק האל ןוא ףסוי .דד ןעגנַאגרעד טשינ זנוא וצ תועידי םוש

 יקסנעשיליג ץרעה

 רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ טמַאטשעג טָאה יקסנעשיליג ,1885 םורַא ןריובעג
 .עיבַארַאסעב ,וועירָא ןיא עילימַאפ

 רעד .דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא ןרָאי עגניי רָאג יד ןיא
 טסידנַאגַאּפָארּפ רעסייה ַא ןרָאװעג זיא רוחב רעלופטנעמַארעּפמעט רעשיגרענע
 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןופ

 -- סעדָא ןיא ןסרוק-רערעל יד טקידנעעג טָאה רע -- רערעל ַא ןײלַא

 רענַאיּפ רעד ןרָאװעג 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ יקסנעשיליג ץרעה זיא
 -געמ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו .עיבַארַאסעב ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ
 -עג יקסנעשיליג טָאה ,עיבַארַאסעב ןיא ןלוש-הכולמ עשידיי רַאפ טייקכעל

 "וצ ףכית זיא'מ ןוא סרעוט-רוטלוק ןוא סרערעל עּפורג ַא ךיז םורַא טלמַאז

 עכעלטלעוו:שידיי ןופ םולח םעד ןריזילַאער ןופ טעברַא רעד וצ ןטערטעג

 עיבַארַאסעב ןוא רעכיב-לוש עשידיי ןייק ןעוועג טשינ רעבָא ןענייז סע .ןלוש
 -סנבעל ַא ןרָאװעג זיא'ס .טלעוו רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג טלָאמעד זיא
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 טימ גנודניברַאפ ןיא ןעמוק וצ עיבַארַאסעב ןופ ןלוש עשידיי יד רַאפ עגַארפ
 עזייר ַא .רעכיב-לוש עקיטיונ יד ןגרָאזַאב ןוא וועיק ןיא עגיל-רוטלוק רעד
 סעיצַארעּפָא-המחלמ ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד ייב ,זיא וועיק ןייק

 ,יקסנעשיליג .גנומענרעטנוא עכעלרעפעג-טסכעה ַא ןעוועג ,ןפמַאק-עדנַאב ןוא
 ַא טַאהעג טָאה רע) שטנעמ רעכעלגעווַאב-רעווש ַא ןעוועג ןײלַא זיא רעכלעוו

 ,ךיז ףיוא עיסימ יד ןעמונעג טָאה ,(סופ ןטלּפירקרַאפ

 רעד רעביא ,(קירוצ ןוא ןיהַא) ,עזייר יד ןגיוצעג ךיז טָאה גנַאלנכָאװ
 ךעלדנע ןוא רענעגעוו ןיא ןוא ןגוצ-אשמ ןיא ,עניַארקוא רעטלסיירטעצ-דליוו

 -נָא ,סנטסַאק עסיורג לָאצ ַא טימ וועינעשיק ןיא םולשב ןעמוקעגנָא רע זיא
 ןרָאװעג טרעכיזרַאפ זיא םעד טימ .רעכיב-ןרעל רעטנזיוט טימ עטקַאּפעג
 טנפעעג ןענייז סָאװ ,עיבַארַאסעב ןיא ןלוש עשידיי רעקילטנעצ יד ןופ םויק רעד
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןרָאװעג

 -רַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןרַאפ ךָאנ זיא עיבַארַאסעב
 -ער ןשיאיײצילָאּפ ןדליוו ןפיוא טקוקעג טשינ .עינעמור ןופ ןרָאװעג ןעמונ
 -ָארּפ רעד ןופ עיצַאּפוקָא רעד ךָאנ ףכית ןרָאװעג טרילבַאטע זיא סָאװ ,םישז
 ןוא טנעקרענָא ןלוש עשידיי יד ןענייז ,ײמרַא רעשינעמור רעד ךרוד ץניוו
 ,טעשזדוב-הכולמ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 דילגטימ ַא ,סרערעל עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסנעשיליג
 -גיא ןַא ןוא ןלוש-הכולמ עשידיי יד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד ןיא

 -עט:-רוטלוק ענײמעגלַא ןַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןלוש יד םורַא .רָאטקעּפס

 רעד רעביא סעגיל-רוטלוק ןופ ץענ ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא'ס ןוא טייקיט
 עפרַאש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רָאי ייווצ ךָאנ ןיוש רעבָא ,ץניװָארּפ רעצנַאג

 ךָאנ ענייא .ןלוש עשידיי יד ןגעק טכַאמ רעשינעמור רעד ןופ סעיסערּפער
 -- ןלוש-הכולמ עשידיי יד ןריפרעבירַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רעטייווצ רעד
 רַאפ .טכיררעטנוא ןשינעמור ןפיוא --- 40 םורַא ןפָארטַאב טָאה לָאצ רעייז
 ,ןּפמורשעגנייא ןרָאװעג רעמ ץלַא דלעפ-סטעברַא סָאד זיא רעוט-לוש עשידיי
 ,ץיווָאנרעשט ןייק קעװַא יקסנעשיליג ץרעה זיא 1920 רָאי ןיא

 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז יקסנעשיליג זיא ָאד
 -סיואמוא ןייז רַאפ דלעפ טיירב ַא ןעוועג זיא ָאד .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 דנוב ןופ גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא ףכית טָאה רע ןוא עיגרענע רעכעלּפעש
 ןפיוא ךיוא טעברַא ןייז רע טָאה ןביוהעגנָא .ץיוװָאנרעשט ןיא ןצעזַאב וצ ךיז
 -ָאיּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ללכב עניװָאקוב ןוא ץיווָאנרעשט רַאפ .טיבעג-לוש
 טשינ לָאמנײיק ָאד ןענייז רָאנ טשינ :ןעניז ןטלּפָאט ןיא טעברַא עשירענ
 ןופ קנַאדעג רעד ןעװעג דמערפ זיא ללכב רָאנ ,ןלוש עשידיי ןייק ןעוועג
 רעלופ ןופ עיצידַארט רעד ןיא .ןטעשזדוב עכעלטפַאשלעזעג ףיוא ןלוש

 ןיא ןדיי רעניוװָאקוב יד טבעלעג ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,גנוקיטכערַאבכיײלג
 -ידיי ַא ןופ לַאעדיא רעד ןטסידנוב ייב וליפַא טָאה ,טייצ רעשיכיירטסע רעד
 יד זַא ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ גנורעדָאפ ַא יווװ זיולב טריטסיסקע לוש רעש

 יו טשינ ןוא ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ ןלוש ןפַאש ןדיי רַאפ לָאז הכולמ

 -טפַאשלעזעג ענעגייא טימ ,ןלוש יד ןיילַא ןפַאש וצ קנַאדעג רעשיטסילַאער ַא

 ,תוחוכ עכעל
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 ןבעגנייא ךיז טעװ סע זיב זַא ,טגייצרעביא ןעמעלַא טָאה יקסנעשיליג
 ןייג ןזָאל לייורעד ךיז ןעמ ףרַאד ,גנוריגער רעד ןופ ןלוש ןלעוּפוצסױא
 ןעמ טָאה ןלוש-סקלָאפ ןייק ףיוא .גנואיוב-לוש רעטַאװירּפ ןופ געוו ןפיוא
 ןעמ זיא ,גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ

 רַאפ ןלוש-ךַאפ ןעיובוצפיוא ןטערטעגוצ גנוריפנָא סיקסנעשיליג רעטנוא
 גנומיטשַאב ַא ןעמוקעג ץינוצ זיא ָאד .ךעלדיימ-ןרעל ןוא ךעלגניי-ןרעל

 ןיא טפַארק ךיא ךָאנ טלָאמעד ןעוועג) ץעזעג-רעקרעװטנַאה ןשיכיירטסע ןיא
 ןזומ ,"רעטסיימ ,, ַא ייב הכאלמ ַא ךיז ןענרעל סָאװ ,רעדניק יד זַא ,(עניוװָאקוב
 עכלעזַא .םידומיל-ְךַאפ ןוא עניײמעגלַא טימ לוש עלעיצעפס ַא ןכוזַאב ךיוא

 -סטעברַא םנופ החגשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ןלוש-רעקרעװטנַאה
 יו טסייג רערעיירפ ַא ךס ַא טשרעהעג טָאה סע ןכלעוו ןיא ,םוירעטסינימ
 ןופ עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק יד טָאה .גנודליב-סקלָאפ רַאפ םוירעטסינימ ןיא
 -סינימ-סטעברַא םנופ שינעביולרעד ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ,טױרנגרָאמ ,דנוב

 -ןרעל ןרַאפ ןלוש עשידיי ייר ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז דלַאב ןוא םוירעט
 ץלַא ןלוש יד ןענייז ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא .ךעלדיימ-ןרעל ןוא ךעלגניי

 דוסי רעד ןרָאװעג ןענייז ייז .ןרָאװעג טעוועדנופרַאפ ןוא טיובעגסיוא רעטייוו
 ןופ ןרָאי עלַא יד רַאפ דנוב ןופ טייקיטעט-רוטלוק רעטגייווצרַאפ רעד רַאפ
 -סישַאפ-ןפָא רעד ןרָאװעג טרילבַאטע זיא'ס זיב ,ץנעטסיסקע רעלַאגעל ןייז
 | ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ברע עינעמור ןיא םישזער רעשיט

 רעד וצ ךיוא ןעמונעג ךיז יקסנעשיליג טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 תמחמ עיבַארַאסעב ןיא ןבָאה עכלעוו ,סעגיל-רוטלוק יד ןופ טעברַא-ריזינַאגרָא

 ,טייקיטעט עשיטַאמעטסיס ןייק ןריפ טנעקעג טשינ רָארעט ןשיאיײצילָאּפ םעד

 עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעברַא רענעבעגעגרעביא ןייז קנַאדַא רקיעב

 ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןטשרע ןפיוא ,עינעמור רַאפ עיצַארעדעּפ-רוטלוק
 -יד רעד ןעוועג יקסנעשיליג ויא טייצ קיטש ַא רַאפ ,1920 ןיא ,ץיווָאנרעשט
 -רוטלוק רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןוא ןלוש-טיורנגרָאמ יד ןופ רָאטקער

 .דנוב ןיא טעברַא-ריזינַאגרָא ליפ ןוטעג ךָאנ רע טָאה וצרעד .עיצַארעדעפ

 .דנוב ןרַאפ םייה ענעגייא ןַא ןעיוב : ןעמוקעגפיוא זיא ןַאלּפ רעסיורג ַא
 -ניא ערעדנַא יד ןוא ןלוש יד רַאפ עגַארפ-ץנעטסיסקע ןַא שממ ןרָאװעג זיא'ס
 ,ּפָאק ןרעביא ךַאד םענעגייא ןַא טימ ייז ןגרָאזַאב וצ דנוב ןופ סעיצוטיטס
 ,הריד רעד ןופ ןרעוו וצ ןפרָאװעגסױרַא רַאפעג יד טָארדעג ייז טָאה סע לייוו
 -:עשיליג ַא ןופ טייקנבעגעגרעביא ןוא עיגרענע יד טרעדָאפעג ךיז טָאה סע
 ןַאלּפ םעד טָא ןריזילַאער וצ יקס

 טיורנגרָאמ ןופ ןינב רעד זיב ןעמונעג סע טָאה רָאי עכעלטע עשּפיה
 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סעמוס-טלעג עקיטיונ יד .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא
 .ב רבח ןכעלסעגרַאפמוא םעד ןופ ףליה רעד טימ ,עקירעמַא ןיא רקיעב
 טָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןרָאפעג יקסנעשיליג זיא לָאמ ערערעמ .קעדַאלוװ

 ןערטנעצ עשידיי ערעסערג יד ןיא ךיוא .סעיצקַא עלעיצעּפס טריפעגכרוד ָאד
 ,ןלוש יד רַאפ ןעגנולמַאז טריפעגכרוד רע טָאה עּפָאריײא-ברעמ ןופ

 זיא ,ןינב -טיורנגרָאמ רעד ,דנוב ןופ ץַאלַאּפ-רוטלוק רעקיטכערּפ רעד
 ,םירבח לָאצ ַא ןופ טעברַא רענעבעגעגרעביא ןרָאי ןופ גנוניורק יד ןעוועג
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 עטסלופטסנידרַאפ ןוא עטסוװײטקַא יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא יקסנעשיליג
 ,עפורג רעד טָא ןיא

 -יליג טָאה ,ןינב-טיורנגרָאמ רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא'ס יו םעדכָאנ
 רַאפ ןריפ וצ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא יקסנעש
 ,סעיצקַא-עדנַאגַאּפָארּפ יז

 ןרַאפ עקירעמַא ןיא טריפעגכרוד יקסנעשיליג טָאה רוט ַאזַא רענייא |
 -עּפש .קעדַאלװ .ב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טרָא ןופ ןיײּפמַאק-גייצעג
 ףוסל ,עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רעד רַאפ עיצקַא ןַא טריפעג רע טָאה רעט
 -כרוד טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,ָאוװיי ןרַאפ טעברַאעג טייצ רָאי עכעלטע רע טָאה
 ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא ןיא ןוא עקירעמַא-םורד ןיא סעיצקַא טריפעג

 יקסנעשיליג טָאה ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו
 -ּפָא זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו ,1941 ינוי ןיא .עינעמור ןיא ןענופעג ךיז
 -ןטסערַא רענעגושמ רעד ןיא יקסנעשיליג זיא ,ץיווָאנרעשט ןופ ןטערטעג
 -לעזעג ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא עילַאװכ

 .ריביס ןייק טריטרָאּפעד עלַא ייז טָאה'מ .סרעוט עכעלטפַאש
 טשינ ןיוש טָאה לרוג ןקידרעטייוו סיקסנעשיליג ןגעוו העידי םוש ןייק

 .ריביס ןייק געוו ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא רע ,םינּפַא ,טלעװ יד טכיירגרעד
 רעוט-רעטעברַא רעשידיי רעכעלדימרעדמוא רעד טָא ואוו ,טשינ טסייוומ

 ןאמסיק האל ןוא ףסוי .רד ,ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה

 רענגַאוװ ידע

 טקידנעעג ךיז טָאה ןבעל ןייז ןעוו ,רָאי 20 םורַא ןצנַאגניא ןעוועג טלַא
 ,ץיווָאנרעשט ןיא ןסקַאװעגפיוא ,עניווָאקוב ןופ טמַאטשעג ,19236 רָאי ןיא

 םעד ןריױלרַאפ רע טָאה ירפ רעייז .ןרעטלע עמערָא ןופ דניק ַא ןעוועג
 דיחי-ךב רעד .תוקחד טשרעהעג טָאה זיוה סרעטומ ןייז ןיא ןוא רעטָאפ
 ןופ ְךַאפ סָאד טנרעלעג טָאה רע .הנויח רַאפ ןגרָאז טפרַאדעג דלַאב טָאה

 ,רעקינַאכעמ-ןייפ ןוא רעקיטּפָא ןַא

 ,ןסַאלב ַא טימ ,רעכעלכַאװש ַא ,רעקיסקיוועג-ןיילק ַא ןעוועג זיא ידע
 עטמולחרַאפ ייווצ טנײשעגסױרַא ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,םינּפ ןשילָאכנַאלעמ

 רָאי ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא .ןגיוא
 זיירק ןיא טָאה ,רעטכַארטרַאפ-טסנרע ןוא רעליטש ַא ,1921 רעדָא 0
 רַאפ .סעיסוקסיד ןיא ךיז טכָאקעג טשינ ,טפיטשעג טשינ עכעלטנגוי יד ןופ
 וצ ןעוועג רעווש טשינ זיא ,גנורירַאב ןיא םיא טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ יד
 -ףיט ַא ךיז טלַאהַאב טייקליטש רעכעלרעסיוא רעד רעטנוא זַא ,ןענעקרעד

 ,טניירפ עכעלטנגוי ענייז טנעקרעד דלַאב ןבָאה סָאד .טייקכעלנעזרעּפ עטסנרע
 ןזיועגסױרַא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעוט רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא רע
 ,טנַאלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ןסיורג ַא

 -עווש ַא ןיא .קיזומ --- רענגַאװ ידע טַאהעג טָאה טפַאשנדייל עקיצנייא-ןייא
 רענגַאװ ידע טָאה ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאייצילָאּפ ןופ טייצ רערעטצניפ ,רער

 רע ןוא טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא טלעטשעגנעמַאזוצ
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 ,רעטסעקרָא ןופ רעדילגטימ יד .טנעגיריד רעד ןרָאװעג עקַאט זיא ןיײלַא
 -עגרַאפ שממ טנעגיריד רעייז ןבָאה ,ךעלדיימ ןוא םירוחב טרעדנוה םורַא
 ,םלוע ןקיזיר ַא ןעיצוצ ןגעלפ רעטסעקרָא םעד ןופ ןטרעצנָאק יד ,.טרעט
 עקיאייברעד ןיא ןזָאלסױרַא ךיז רעטסעקרָא רעד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 דנוב ןופ ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ערעדנַא ןייק .ךעלטעטש ןוא טעטש
 ַא זיא ,ײצילָאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טביולרעד טשינ טייצ רענעי ןיא ןענייז

 בוט-םוי רעסיורג ַא ןעוועג לָאמ ןדעי רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ןופ טרעצנָאק

 ,ןצרַאה ןיא ןרָאװעג ןקַאבעגנייא ןעמעלַא זיא רענגַאװ ידע ןוא

 -ייא ןופ ןוא ץיווָאנרעשט ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא 1926 רעמוז

 עשיטסישַאפ ןופ ןרָאװעג טריזירָארעט עינעמור ןיא טעטש ערעדנַא עקינ

 ײטרַאּפ סאזוק רָאסעּפָארּפ ןופ ןוא עידרַאװג רענרעזייא רעד ןופ ,סעדנַאב

 -רַאפ עשידיי ןגיּפשַאב ןוא ןגָאלשעג ,ןביוש ןכָארבעג טָאה'מ .("ןטסיזוק;)

 -רַאֿפ ןעמ טָאה טָאטש ןטימניא סנפיוהרעטייש ףיוא ךעלטנפע .רעייגייב

 .ןעגנוטייצ עשיטַארקָאמעד ןוא עשיטסילַאיצָאס טנערב

 ןיא ,טיורנגרָאמ ןופ עדייבעג יד ,דנוב ןופ זיוה-רוטלוק עקיטכערּפ סָאד
 ,םעדעמ רימידַאלוו קעטָאילביב יד ,ןלוש יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו
 ןרָאװעג טּכַאװַאב זיא -- לַאז-רעטַאעט רעסיורג ַא ןוא טנגוי רעד ןופ ןלַאקָאל
 טָאטש ןיא ,רעטעברַא ערעטלע ךיוא ןוא עכעלטנגוי סעּפורג ןופ טכַאנ ןוא גָאט

 -טנגוי עשידיי עטריזינַאגרָא ןופ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ לָאמטּפָא ןענייז
 ױזַא .סעדנַאב עשינַאגילוכ יד טימ -- ןטנעדוטס ןוא רעטעברַא -- סעּפורג
 יד ןבָאה סעיצקעל עקיטולב עקינייא ךָאנ ,גנַאלנכָאװ ןעגנַאגעג סָאד זיא

 טייקיטעט רעייז טרירטנעצנָאק ןוא טָאטש ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז סענַאגילוכ
 רעד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,קרַאּפ ןשיטָאטש ןסיורג םעד ,ןטרָאג-סקלָאפ ןפיוא
 ,רטנעצ ןופ טייז

 ,ןטנוװָא יד ןיא לעיצעּפס ,טרעטשעגמוא טעוועשובעג ייז ןבָאה ןטרָאד
 -עג ןגָאלשעג קיטולב ןענייז ,קרַאּפ ןיא ןייגוצנײרַא טגַאװעג ןבָאה סָאװ ןדיי

 יד ייב ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ .ןעועג טשינ זיא ץוש םוש ןייק .ןרָאװ
 סָאד ןעוט ייז לייוו ,ןייגוצניירַא טשינ ןדיי טהצעעג ןוא קרַאּפ םוצ גנעגניירַא
 -ַאב טשינ ןטרָאד ייז ןלעװו ץוש עשיאיײצילָאּפ ןייק ןוא תוירחַא רענעגייא ףיוא
 ענעיילב ַא טָאה ,ןייר-ןדיי ןרָאװעג דלַאב זיא ןטרָאג-סקלָאפ רעד .,ןעמוק
 גנורעקלעפַאב עשידיי יד ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טגעלעג ךיז טייקליטש
 ,רקפה ,זָאלפליה ,טקידיילַאב-ףיט טליפעג ךיז טָאה

 רעגניי רעכעלכַאװש ,רעליטש רעד ןענַאטשעגפיױא זיא געט ענעי ןיא
 ,ץיווָאנרעשט רעשידיי רעד רַאפ ןעמענ וצ המקנ רענגַאװ ידע רעטעברַא
 ףירגנָא םוצ רעטעברַא עגניי ענעסָאלשטנַא עּפורג ַא טריזינַאגרָא טָאה רע
 ,ןטרָאג-סקלָאפ ןיא עדנַאב רעשיטסישַאפ רעד ףיוא

 -סקלָאפ ןיא ןיײרַא עּפורג יד זיא ,ילוי ףוס ,טכַאנ-רעמוז רעסייה ַא ןיא

 -נַאב רעשיטסישַאפ ַא טימ סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןַאד ןעמוקעג זיא'ס .ןטרָאג
 -ַאפ יד ןופ רעריפנָא רעד זיא דלַאב ןוא טצילבעגפיוא ןבָאה סרעסעמ .עד

 זיא רע .ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא טימ רענעּפָארטעג ךעלטיוט ַא ןלַאפעג ןטסיש
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 ןופ טנעדוטס ַא ,עידרַאװג רענרעזייא רעד ןופ רעוט רעטסואווַאב ַא ןעוועג

 ,טעטיזרעווינוא רעציווָאנרעשט ןיא טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאעט

 -טיוט םעד ןבעגעג טָאה ןײלַא רענגַאװ ידע יצ ,טסואווַאב טשינ זיא'ס

 רעד ןופ רעריפ םעד טגײלעגקעװַא טָאה סָאװ ,רעסעמ ןטימ סיוטש ןכעל

 רעד ןופ רערעדנַא ןַא ןעוועג סָאד זיא יצ רעדָא עדנַאב רעשיטימעסיטנַא

 -רֶא רעד זיא רענגַאװ ידע זַא ןעוועג רעבָא זיא רעכיז .עכעלטנגוי עּפורג

 ,עפורג רעד ןופ רעריפנָא רעד ןוא רָאטַאזינַאג

 טכַאנ עבלעז יד ךָאנ טָאה'מ ,ײצילָאּפ יד ךיוא סָאד טָאה טסואוועג

 ןרענגַאװ ידע ףיוא רעבָא ,ןטסידנוב עכעלטנגוי קילטנעצ עכעלטע טריטסערַא

 -טולב עשיטסידַאס עצנַאג רעייז טזָאלעגסיוא םיחצור עשיאייצילָאּפ יד ןבָאה

 | | ,טייקיטשרוד
 - ןיא טגנערבעג בצמ ןקידנברַאטש ַא ןיא ןרענגַאװ ידע ןעמ טָאה סנגרָאמוצ

 ןסייהעג .ךַאװ רעשיאייצילַאּפ רעקרַאטש ַא רעטנוא ,לָאטיּפש ןשיטָאטש

 -צנעפ ַא ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא רע זַא ,סע טָאה

 / *לָאטיּפש ןיא ,טעב םייב ."גנושרָאפסיױא, רעשיאייצילַאּפ רעד תעשב רעט

 רענייק ,ײצילָאּפ ןעוועג זיא רָאדירָאק ןיא ,רַאסימָאק ַא ןסעזעג זיא לרעמיצ

 .-ןקנַארק ַא ןוא רָאטקָאד םעד ץוחַא ,ןקנַארק םוצ ןעמוקוצ טרָאטעג טשינ טָאה

 טשינ רעמ טָאה ןוא ןיײזטסואווַאב ןָא ןעוועג ןיוש זיא רע םגה ,רעטסעווש

 -עגסיוא טָאה ידע ןעוו ,טכַאנרַאפ זיב ,גָאט ןצנַאג םעד יוזַא .ןדער טנעקעג

 ,םעטָא ןטצעל ןייז טכיוה

 ידע זַא ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז ןעמ טָאה רעטסעוװש-ןקנַארק רעד ןופ

 רעגניפ יד ןופ לגענ יד ,ןדנואוו טימ טקעדַאב ןעוועג זיא רעּפרעק סרענגַאװ

 ,טנערבעצ ןוא ןכָאטשעצ רעּפרעק רעד ,ןסירעגסױרַא ןעוועג םיא ןענייז

 רעּפרעק ןטיוט םעד טריפעגסױרַא ײצילָאּפ טָאה טכַאנ עבלעז יד ךָאנ

 וצ טזָאלעגוצ ײצילָאּפ יד טָאה תודע ןקיצנייא-ןייא .םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא

 .רעטומ יד -- היוול רעד
 ,סנרעטמַאל ןופ ןייש םייב ,ךַאװ רעשיאייצילָאּפ רעקרַאטש ַא רעטנוא

 -עג הרובק וצ זיא -- רעטומ רעכעלקילגמוא רעד ןופ רעמָאיעג ןרעטנוא

 רעריטרַאמ רעד ,דנוב-טנגוי רעציווָאנרעשט ןופ דלעה רעד ןרָאװעג טגנערב

 ןַאמסיק .! ,רד .רענגַאװ ידע --- ץיווָאנרעשט רעשידיי רעד ןופ

 שטיווָאניבַאר קישטלוי

 -טסורב םניא קרַאטש ןוא ןעלסקַא יד ןיא טיירב ,רעסיורג ַא ,רעכיוה ַא
 וויסַאמ ,ןרעטש ןטקידנוררַאפ-בלַאה ,ןכיוה ַא ןוא ּפָאק ןסיורג ַא טימ ,ןטסַאק
 ,רעלופ ַא טימ ,ענובירט-רענדער רעד ףיוא רעוויסַאמ ךָאנ ןוא גנַאג םניא
 רעד ןיא טסיופ רעטקירדעגפיונוצ ַא טימ ,עמיטש רעקידנעגנילקּפָא-טייוו
 ףיוא ,ןדנירגַאב ןוא ןעלקיװרעדנַאנַאפ םייב טנַאה רעטכער רענעביוהעגפיוא
 רעקילטנעצ ףיוא ןעגנוריפסיוא עשיטסילַאיצָאס יד ,שיסור ףיוא ןוא שידיי
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 ,טרָאּפָאּפַאר .ה ,ַאנילָאּפ :םטכער ןופ ןציז ,1990-1 ,עווַאביל ןיא דנוב ןופ טעטימָאק

 עטשרעביוא ,דרַאהנרעב ,ןַאב ףסוי ,גרעבזניג .ד .רד ,שמיווָאניבַאר .ו ,ןיקיורפעוו .ז

 ,שמירווָאמַארבַא ,ןַאמדנַאל ןַאמרעה ,ששיווָארעדָאט ,רעדַארש ,קישיקלע .א .רד : ויר

 .עירול |

 רעד ןופ סױרַא רימ וצ טמיווש ַאזַא -- ןעגניטימ עכעלטנפע רעטרעדנוה ןוא

 םעד ,שטיװָאניבַאר קישטלוי ןופ טלַאטשעג יד טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו-טינ
 ,דנַאלטעל ןיא רעריפ ןשידנוב

 -ידַארט ,ןטלַא םעד ןופ רעקיטילָאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא רע

 יד ןרידיווער וצ גנובערטש "עשיטסינרעדָאמ, יד .ליטס ןשידנוב-לענָאיצ

 ךיז ןבָאה ,ךיילג ןטייל טימ קיסעמנָאזעס ןרעוו וצ ,טייקגנערטש עשידנוב-טלַא

 -ַאב ,עשיטַארקַאמעד-יירפ ,עיינ יד ןיא ךיוא טָאה רע ,טּפעלקעג טינ םיא וצ

 רעגנע רעד זַא ,טביולגעג ץלַא ךָאנ ,ץנעטסיסקע ןוא ףמַאק ןופ ןעגנוגניד

 -רעדַאב ןוא ןטיונ עכעלגעטיגָאט ערעייז ןוא רעטעברַא יד טימ טקַאטנָאק

 טקנוּפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ גלָאפרעד םעד רַאפ זיא ןשינעפ

 -ַאטנעמַאלרַאּפ ןיא ןוא סעינַאּפמַאק-לַאװ ןיא לײטנָא רעד יװ קיטכיוו ױזַא

 רעכעה טכילפ עלַאנָאיצַאנרעטניא טלעטשעג טָאה רע .טייקיטעט רעשיר

 יד ןעוו ,םָארטש ןגעק ךיוא ןייג טנָאקעג טָאה ןוא עיצָאמע רעלַאנָאיצַאנ ןופ

 םעד ןופ זָאכיסּפ ןטימ טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג ןענייז ןּפיצנירּפ ענעגייא

 -ַאנ רעשירעפמעק ןייז ןעוועג דמערפ ןענייז םזיליביסָאּפ ,םזינוטרָאּפָא ,ןומה

 ,גנולעטשנייא רעשיטילָאּפ ןייז ןוא רוט

 יד ןוא דנוב ןֹופ ָארויב-לַארטנעצ םנופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע

 -נַאװצ יד ןיא טײקשיאיײיטרַאּפ רעשידנוב רעטנעװקעסנָאק ןופ גנורעּפרעקרַאפ

 -ריטנַאלַאט-ךיוה רעד זיא יאדווַא ,דנַאלטעל ןיא ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצ

 סייגרעס רעבָא ,דנוב ןשידנעלטעל ןופ לדנייש סָאד ןעוועג ןוַארב ייגרעס רעט

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טייקכעלנעזדעּפ עקיטנַאק ןוא ענעכָארּפשעגסױא ,עסיורג

 -רַאפ וצ טרעטשעג דימת םיא ןבָאה ,טײקשיטסילַאודיװידניא רעטציּפשעגוצ

 -ַאר קישטלוי .,עיכרצרעה רעשיאייטרַאּפ רעד ןיא סנטסָאּפ עקידנריפ ןעמענ

 ןקירָאיגנַאל ןופ טרּפ ןיא ןעייגרעס ךָאנ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא שטיווָאניב

 דנוב ןופ רעריפ רעטנעקרענָא רעד ןרָאװעג זיא רע ןוא שזַאטס ןשידנוב
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 טימ ןוא ךיז טימ ךעלרע .ענעגייא רַאפ יו ,עדמערפ רַאפ -- דנַאלטעל ןיא

 ךיז ףיוא קעלפ ַא ןָא ,ךעלצוננגייאמוא ,טַאט ןיא ןוא טרָאװ ןיא ,ערעדנַא
 -טסואווַאב-טכילפ ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ קידנעטש ,שיאיײטרַאּפ יו ךעלנעזרעּפ
 סיורג טַאהעג טָאה ןוא טנגוי רעד ןופ טריטקעּפסער ןעוועג רע זיא --- ,קיניז
 "עג טָאה רע .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיטעל רעד ןיא ןעזנָא
 ,שיגָאל קידנעטש רעבָא רַאפרעד ,ךעלרעטילפ ןָא ,ךעלכַאז טדערעג ןוא ןבירש
 -כערעג רעד ןיא ןביולג ןופ רעייפ ןטימ ןוא גנוגייצרעביא ןופ טפַארק רעד טימ
 .ךַאז רענעגייא רעד ןופ טייקיט

 א
 לא א

 ןטיול ,(קחצי) קַאסיא ןעוועג זיא רענייז ןעמָאנ רעטשרע רעקיטכיר רעד
 ןייז רעבָא ,שטיווָאפלואו קַאסיא :ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעגייטש ןשיסור
 רעטעּפש טָאה סָאד ןוא ,"קישטלוי; ןעוועג זיא םינָאדװעסּפ-יײטרַאּפ רעטלַא
 רעד ןיא ןוא דנוב ןיא יוו .ןעמָאנ ןטשרע ןייז ןטיברַאפ ןצנַאג ןיא יו טעמכ
 טנַאקַאב ןעוועג רע זיא עדמערפ ןשיוװצ ךיוא ױזַא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשיטעל
 ,קישטלוי --- ןפורעג םיא טָאה ענייז יורפ יד וליפַא ,שטיוװָאניבַאר קישטלוי יו

 -דניק רעבָא ,עטיל ,זלעט זיא 1887---1886 םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ,עװַאביל ןייק החּפשמ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאפעגרעבירַא ךָאנ זייוו
 יו טריציטקַארּפ טָאה ,שטיװָאניבַאר ףלואו ,רעטָאפ רעד ואוו ,דנַאלרוק

 ,קישטלוי ןוא ןברָאטשעג גניי זיא רעטָאפ רעד .ןיצידעמ ןופ רָאטקָאד ַא
 -סעוש רערעטלע ןַא טימ ןוא ,ךירנעה ,רעדורב ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאזוצ
 -עגוצ גניי ןענייז ןיז עדייב .רעטומ רעד ייב טעװעדָאהעג ךיז ןבָאה ,רעט
 ןָא ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיז ןוא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ ןענַאטש
 ןעועג זיא געו רעד .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעדנעלסור רעד

 ךירנעה .שיסור טדערעג ןעמ טָאה בוטש ןיא לייוו ,ייז רַאפ רעכעלריטַאנ ַא
 .ד .ס רעשיסור רעד ןיא ןבילברַאפ ןרָאי עקידרעטעּפש ענייז עלַא ןיא זיא
 םוצ רעביוַא טסערַא ןטשרע ןייז תעב זיא קישטלוי ןוא (סעקיוועשנעמ)
 ,דנוב

 -ליײטנָא רַאפ עיזַאנמיג ןופ ןסָאלשעגסיױא ןקישטלוי ןעמ טָאה 1902 ןיא
 -ניײרַא םיא ,גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןעמענ
 עּפורג רעצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןטרָאד ןופ ןוא עװַאביל ןיא הסיפת ןיא טצעזעג
 -נַא רעד ןיא ענליוו ןייק טריפעגרעבירַא ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עטריטסערַא
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךרע ןַא ,1904 ביױהנָא ןעוועג זיא סָאד .עמרוט רעלָאקָאט
 -לוי .הסיפת רעלָאקָאטנַא ןופ ןפיולטנַא טוװאורּפעג ןבָאה עטריטסערַא עשיטילַאּפ

 -סערַא עשיטילָאּפ יד ןופ קיירטש-רעגנוה םניא טקילײטַאב ןעוועג זיא קישט
 ,לָאטיּפש-עמרוט ןיא טריפעגרעבירַא םיא טָאה'מ ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא ,ןטנַאט
 -ירַא עטריטסערַא עשיטילָאּפ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,םיא ןעמ טָאה רעטעּפש
 גרַאק ַא ןסעזעגּפָא זיא רע ואוו ,סעקשיקול ףיוא הסיפת רעד ןיא טריפעגרעב
 ןוא שידיי ןדייר וצ טניואוועגוצ ךיז טָאה ,ןטסידנוב טימ ןעמַאזוצ טייצ רָאי
 ,טסידנוב ַא ןרָאװעג זיא

 ןייק קירוצ ןעמוקעג קישטלוי זיא סעקשיקול ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ
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 -עג טָאה סָאד) טסניד-רעטילימ ןיא רעקיליוויירפ ַא יו קעװַא ןוא עוװַאביל
 יד ןכַאמ רעצריק ןוא ןדנעטשמוא יד ןרעטכיילרַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג
 ,דנַאלשטייד ,גיצּפייל ןייק קעװַא רע זיא ןענידּפָא ןכָאנ .(טסניד ןופ טייצ
 ,עוַאביל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה 1912 םורַא .םוידוטש ןייז ןצעזטרָאפ
 -עװַאב רעד ןיא ןעוועג ךיוא רעטעּפש) יקסניריצ אנרע טימ טַאהעג הנותח
 ןייק דנוב ןופ תוחילש ןיא ןרָאפסױרַא טלָאזעג ,לַאגעלמוא טעברַאעג ,(גנוג
 טקישעגסױרַא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוו 1912 ןיא רעבָא זיא ,ענדָארג
 ןרעב ןיא טבעלעג .ץייוש רעד ןיא קעװַא זיא קישטלוי ,דנַאל ןופ ןרָאװעג
 -רֶָא רעשידנעלסיוא רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג טייצ ַא ,ווענעשז ןוא
 ןַא ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ דלַאב ,1919 ןיא ןוא דנוב ןופ עיצַאזינַאג

 רע ואוו ,עװַאביל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,דנַאלטעל ןקיגנעהּפָאמוא

 זיא 1920 ןיא .טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ַא יו ןרָאװעג ןבילקעגסיוא בורקב זיא
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענײמעגלַא רעד ףיוא) ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע
 רע .דנַאלרוק ןופ טַאטוּפעד ַא יו גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא (עטסיל
 ןשידנעלטעל םוצ עטסיל-.ד .ס רעד ףיוא טַאדידנַאק ַא ןעוועג רעטעּפש יא
 ,ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טינ רעבָא זיא ,םייס

 קישטלוי זיא ,ןסינַאמלוא ןופ שינערעקרעביא-הכולמ רעד תעב ,1924 ןיא
 "שג דנוב ןופ ןוא ײטרַאּפ .ד .ס רעד ןופ רעוט עקירעביא יד טימ ךיילגוצ
 .עווַאביל ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טרַאּפשרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװ
 ןעוו ,1940 זיב דנַאלטעל ןיא ןבילברַאפ רעגַאל םנופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ

 "-נוב) לזיימ חנ .רד טימ ןעמַאזוצ .טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ןטעווָאס יד
 ןטשרע ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב) זרעב .י ,(םייס ןיא טַאטוּפעד רעשיד
 גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא טַאטוּפעד רעטייווצ ןוא ,1918 ןיא ,טַארסקלָאפ
 ךיוא זיא רעוט עשיטַארקָאמעד לַאיצָאס ןוא עשידנוב ערעדנַא ןוא (1919 ןיא
 -עג טריפעגקעװַא ןוא סעקיװעשלָאב יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא קישטלוי
 רעטייוו רעד וצ געוו ןפיוא זיא רע זַא ,רעביא טיג ןעמ .,דנַאלסור ןייק ןרָאװ
 -עג טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןָאגַאװ-טכַארפ םעד ןיא ןעמוקעגמוא גנוקישרַאפ
 יױורפ ןייז לָאז תועידי עקיבלעז יד טיול .עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד טריפ
 ,גנוקישרַאפ ןיא רעטעּפש ןברָאטשעג ןבָאה ַאנרע

 א
 לא +

 ,ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא טושּפ ,ץנַאלג ןכעלרעסיוא ןופ טינ שטנעמ ַא

 טנשקערַאפ ןוא ףייטש קידנעטש רעבָא ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז ןיא יו
 םעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז רעכעה םעד טימ ןיוש רע טָאה ןטלַאהעגסיױא ןוא

 ןיא טייקיאעפ ,ןעקנעד ןיא טייקרָאלק ךָאנ םעד וצ וצ ןעמ טיג .םורַא
 "ליצ ,ןביירש ןיא ןוא ןדייר ןיא גנובַאגַאב ,לוש עשיטסיסקרַאמ עטוג ,זילַאנַא

 ןשידנוב ןטלַא ,ןטוג -- םזילַאעדיא ןוא ,גנוגנערטשנָא-סנליוו ,גנובערטשַאב

 שטיװָאניבַאר קישטלוי ױזַא יו ,ןייטשרַאפ וצ רעווש טינ זיא --- ,םזילַאעדיא
 ,דנַאלטעל ןיא דנוב ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג זיא

 שַאלרַאכ יי
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 לזיימ חנ .רד

 ןעוועג זיא לואש רעטָאפ רעד .שזעיווסעינ ןיא 18917-2 םורַא ןריובעג
 רעטומ יד .טנַאה רעטסעפ ַא טימ שטנעמ ַא ,להק ייב רעגָאז-העד ַא ,ריבג ַא

 רעד .ןעזנָא ןוא דובכ ךָאנ טגָאיעג טשינ ךיז ןוא עדלימ ַא ןעוועג זיא ןגעקַאד
 ןיוש רעבָא ,דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ
 טָאה ,רעיירבעה לקיטש ַא ,רעטריזינרעדָאמ ַא
 -מיג ןיא טקישעג ךעלגניי יירד ענייז רע
 .עיזַאנ

 ,עדָאמ רעד ןיא ןעוועגו טלָאמעד זיא/ס יוװ

 -ַאקידַאר ןיא טרעקרַאפ ןטסיזַאנמיג יד ןבָאה
 -ַאב טַאהעג ןוא ןזיירק עשיטנעגילעטניא על
 ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןיא עטנַאק

 -גיק עשיריבג יד ןענייז סעּפורג יד טָא ךרוד
 רעדניק יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג רעד

 ,ןטכיש עמערָא יד ןופ
 ןופ טריפעג טָאה לזיימ חנ ןופ געוו רעד

 -ידעמ ןפיוא ,טעטיזרעווינוא םוצ עיזַאנמיג
 ןעמוקעגרעטנוא זיא'ס .טעטלוקַאפ ןשיניצ
 רעייז ייב ,עיצולָאװער רעדנעלסור עטייווצ יד ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 ַא יו טריזיליבָאמ ןעוועג ןרָאי-המחלמ יד ןיא זיא סָאװ ,לזיימ חנ טָאה ףוס
 ,1919 ןיא .קסניווד טָאטש רעד ןיא ןענופעג ךיז ,רָאטקָאד רעשירעטילימ
 רעביא הנוממ רעד ןעוועג רע זיא ,הלשממ רעשיטסיוועשלָאב רעד רעטנוא

 סָאװ ,םעזעבנעלפ עיצַאזינַאגרָא רעשיטעווָאס רעד ןופ גנולײטּפָא-רַאטינַאס רעד
 ןוא ענעגנַאפעג-המחלמ יד ןריטרָאּפסנַארטרעביא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 ,םיטילּפ

 -נַאגרַאפ עשידנוב עכיירמור ַא ךיז רעטניה טָאהעג טָאה סָאװ ,קסניווד
 רעביא ...הברוח ַא --- עיצולָאװער ןוא המחלמ רעד ןופ סױרַא זיא ,טייהנעג

 ןבילבעג .טנָארפ -המחלמ ןופ רעייפ ןיא ןענַאטשעג קסניווד זיא רָאי ףניפ
 רעקילָאמַא רעד ןופ .ןטעלעקס-ןשטנעמ טימ טעלעקס ַא -- טָאטש ַא זיא

 ןעמ .טנזיוט ריפזיירד ַא ןבילבעג ןענייז תושפנ עשידיי טנזיוט 50 ךרעב
 ,יינסנופ ןביייהנָא טפרַאדעג ץלַא טָאה

 קלָאפ ןשיטעל םעד ייב :ןַאלּפ ַא טַאהעג ןיוש טָאה לזיימ רבח ןוא

 םיאבג עשידיי יד .עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןליּפש לָאר עסיורג ַא טעוו

 ןלעװ ,המחלמ/תולג ןופ ךיז ןרעקקירוצ זייווכעלסיב ןעמענ סָאװ ,םיריבג ןוא

 ךיילג ןזומ רימ .ןטנעמעלע עטכער יד ףיוא ,עכייר יד ףיוא ןריטנעירָא ךיז

 -- גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד/לַאיצָאס רעד ןופ גנולײטּפָא עשידיי יד ןפַאש

 עיצידַארט עטלַא יד ןרעוו טיײנַאב טעוו םעד טימ ןוא ,דנוב םעד ןעיײנַאב

 ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,טעטימָאק ןויטַארעדעפ ןכיירמור םעד ןופ

 -ָאוער רעשידנעלסור רעטשרע רעד תעב דנַאלטעל ןופ עירָאטירעט רעד

 .עיצול
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 רעטעברַא ןייק .ןשטנעמ ןייק ָאטינ :תוקפס עסיזרג ןעוועג ןענייז סע

 ןעמוק סָאװ יד ,ןשטנעמ עטעשטומעגסיוא ,םילכ-ירבש םתס -- טשינ יאדוװַא

 ןייק וליפַא .ןעמייה עקילָאמַא ערעייז ןופו תוברוח יד זיולב ןעניפעג ,קירוצ

 ענעפָא טימ סעדייבעג ןופ ךעלטשער זיולב ןעייטש'ס .ָאטשינ ןענייז םינינב

 לָאצ רעסיורג ַא ןופ .רעכעלדןגיוא ענענורעגסיוא יוװ ,ןביוש טָאטשנָא רעכעל

 יו ,ןסַאג ענעזעוועג יד ףיוא ןקעטש ןבילבעג סנעמיוק יד רָאנ ןענייז םינינב

 ,ןברוחל רכז ַא

 יד רעטנוא ןופ .ןעלזיימ ייב טשינ רעבָא ,תוקפס ןעוועג ןענייז סע

 ,טלעוו רעד ןופ רדס רעד זיא ױזַא ,ןסקַאװסױרַא ןבעל סָאד טעוו תוברוח

 רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ .ןייז ןומ רימ .ןבעל ןלעוװ ןוא ןליוו ןשטנעמ

 ָאד ןיוש זיא ןטרָאד זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןוא עגיר טימ ןדנוברַאפ

 ,(קילי) שטיוװָאניבַאר .י ןטסידנוב םירבח ערעזנוא .ןבעל טריזינַאגרָא ןַא

 רעקידרעטעּפש ,זרעב .י ;המחלמ רעד רַאפ ןופ רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב

 ,ש :גרעבשַאילע .,רד ;עיזַאנמיג רעשידיי רעשהכולמ רעד ןופ רָאטקעריד

 אבא ;ייגרעס-ןיורב .א רעוט רעשידנוב רעטמירַאב רעד ;ןיורב .י ;ןָאסלכימ

 ןבָאה ערעדנַא ןוא יקסמינָאלס ;(עװַאביל) טרַאהנרעב ;(עווַאביל) גרעבדירפ

 רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה עקַאט ןוא טייקיטעט עטפַאהבעל ַא טלקיװטנַא

 -נירג רעד ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ,עיטַארקָאמעד-ליצָאס רעשיטעל

 ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןיא ןוא גנולמַאזרַאפ-סגנוד

 -סגנודנירג רעד ףיוא ןינמ ַא ןעוועג זיא'ס יצ ,רעכיז טשינ ןיב ךיא

 טציא ךיז וואורּפ ךיא .קסניווד ןיא דנוב ןטיינַאב םעד ןופ גנולמַאזרַאפ

 עניױזַא .ךיז רַאפ ןטלַאטשעג ערעייז סױרַא ףור ךיא .רעײנַאב יד ןענָאמרעד

 ןיא רעדָא ןשיצַאנ ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןענייז עלַא .ערעייט ענױזַא ןוא עטנעָאנ

 ענעזעוועג ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז עּפורג רעשידנוב רעד וצ .רעייפ ןשיטעווָאס

 רעקילײטַאב עקידנגלָאפ יד ךיז ןָאמרעד ךיא .ןטסימייס ןוא סעצווָאסע-סע

 ןייז טיול רעכַאמ-רעגייז ַא ,ןיסקיימ ץרּפ :גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ףיוא

 גנוטלַאוורַאפ-טָאטש רעקסניוה ןופ דילגטימ ןעוועג רעטעּפש ,עיסעפָארּפ

 ַא ,רעמערק לטָאמ ;ןעגנומענרעטנוא עשיטָאטש יד טימ טעטלַאװרַאפ) ןוא

 -טַאר רעשידנוב רעקירָאי-גנַאל רעטעּפש ,עיסעפָארּפ ןייז טיול רעטלַאהכוב

 -עּפס זיא רעכלעוו ,ןַאלּפַאק היעשי ; הליהק ןוא גנוטלַאוװרַאפ -טָאטש ןיא ןַאמ

 רע זיא 1905 ןופ עיצולַאװװער רעד זיב סָאװ ,םעד טימ טמירַאב ןעוועג לעיצ

 רעד ןיא רעטלַאהכוב ַא ,ןַאלּפַאק רעב רעטָאפ ןייז ןוא טסינויצ ַא ןעוועג

 ןמלז ;טסידנוב רעקידרעייפ ַא ןעוועג זיא ,ןָאסנַאטַאנ ןופ קירבַאפ-לּפענק

 -לוק ןטשרע רעזנוא ןופ ןפַאש ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעמערק

 והילא ;(1921 ןיא קסניויד ןיא ןברָאטשעג) םייה-רעטעברַא יד ,בולק-רוט

 סקַאז רעטמירַאב רעד וופ רעטעברַא ענעזעויעג עדייב ,ךוקעל הניד ןוא

 -לבעווש יד ןופ קיירטש ןטשרע םעד ןופ רעריפנָא יד ןוא קירבַאפז לבעויש

 רעביירש רעד ןעוועג זיא ייז ֹוצ ןוא .;ןרָאי רעק"-90 עטעּפש יד ןיא רעטעברַא

 ןענייז םורַא םישדח עכעלטע ןיא רעטעּפש ,לזיימ חנ .רד ןוא תורוש יד ןופ

 ַא ,רערעל רעשיײידיי ַא ןיבורג המלש :רעוט עוװויטקַא ייר ַא ןעמוקעגוצ

 -טלעוו-רעטעברַא רעד ףיוא 1921 ןיא טָאה רעכלעוו ,טסיטַאמכַאש רעטמירַאב
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 ;רינרוטיךַאש םעד ףיוא טרָא ןטשרע םעד ןעמונרַאפ ןיוו ןיא עדַאיּפמילָא

 -ַאב רעד ףיוא טעברַאעג ,רוד ןשידנוב ןרעטלע םעד ןופ ,רענייר ןויצ-ןב

 רעד רעטעּפש ןעוועג ןוא גרוברעטעּפ ןיא קירבַאפ רעוװָאליטוּפ רעטמיר
 ,רענילפ קחצי ;קסניװד ןיא ןטַאטשרַאװ-טרָא יד ןיא רָאטקורטסניא-רעסָאלש
 ,ןיטסירָאטנַאק ַא ,ןיפורט אניל ;רעצעזטפיירשו ַא ,טוג םירפא ;טַאקָאװדַא ןַא
 ןַאמטַאר רעטעּפש ןעוועג ,ןירָאטקָאד-ןָאצ ,ןיווק ַאינַאפ :ןַאמטַאר-הליהק ַא
 ןיא ןַאמטַאר רעטעּפש ןעוועג ,טרָאּפָאּפַאר קחצי ;הליהק רעשידיי רעד ןיא
 רעד ןיא ןַאמטַאר רעטעּפש ןעװעג ,רָאזיװָארּפ ַא ,לָארק ביל ;הליהק
 ,רעגעלפ"ןקנַארק ַא ,ןיוועל ןושרג :טנעדוטס ַא ,ץאר ףסוי :הליהק רעשידיי

 ,רעביײיהנָא יד ןעוועגו ןענייז יד רעבָא ,ןעמענ עלַא ןענָאמרעד וצ רעווש זיא רימ

 ,רעיײנַאב יד ךעלטנגייא

 ןפלָאהעג ליפ ױזַא טָאה לזיימ .רד ןוא ,ביוהנָא רעיינ רעד ןעוועג זיא סָאד

 -עגּפָא ךיז ןוא קיטקַארּפ עשיניצידעמ ןייז טקיסעלכַאנרַאפ טָאה רע ,םעד ןיא

 .דנוב םעד ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןבעג

 -קַארפ עשידנוב ןוא ,גנודנירג רעד טניז רָאי עכעלטע קעװַא ןענייז סע

 ךיוא ןוא עילַאגטעל ןופ) ןטַאר-טָאטש עלַא ןיא טעמכ ןעוועג ןענייז סעיצ

 ןענייז רימ ןוא .עווַאביל ןוא עגיר -- דנַאלטעל ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא

 סעסַאק-ןקנַארק יד ןיא ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 ַא טריפעגכרוד ןבָאה רימ ןוא .טעברַא-רוטלוק עשזדיי עסיורג ַא טריפעג ןוא

 -עברַא עשידיי יד ןופ רוביצ-חילש רעד ןוא --- טנעמַאלרַאּפ ןיא טַאטוּפעד

 ,לזיימ חנ .רד ןעוועג זיא דנוב ןופ ,רעט

 טפמעקעג .ןעוועג רע זיא רעפמעק רענעקָארשרעדמװא ןוא רעקידריוו ַא

 ןעגנַאגעג קידנעטש ןענייז סָאװ ,עיצקַאער רעשידיי ןוא רעשיטעל רעד ןגעק

 זיא סָאד יצ --- ןלַאװ ייב זַא ,ללכ ַא טעמכ ןרָאװעג זיא'ס ,טנַאה ןיא טנַאה

 -- עסַאק-ןקנַארק רעדָא הליהק ,טַאר-טָאטש םוצ ,טנעמַאלרַאּפ םוצ ןעוועג

 סנטסקינייוו ןעמוקַאב ,קסניווד ןיא טרפב ,עילַאגטעל ןיא דנוב רעד טגעלפ

 טָאה טַאטוּפעד רעשידנוב רעד .ןעמיטש עשידיי עלַא ןופ קלח-טירד ַא

 -ָאמעד/לַאיצָאס רעניײמעגלַא רעד טימ טעברַאעגנעמַאזװצ טנעמַאלרַאּפ ןיא

 עשידיי יד טקידיײיטרַאפ דובכ ןוא עיגרענע טימ ןוא עיצקַארפ רעשיטַארק

 .ןסערעטניא-רעטעברַא ןוא

 טעברַאעג טָאה סָאװ ,"ןורסח? ןכַאפיירד ַא טַאהעג לזיימ 'ח טָאה םייס ןיא

 -ַאיצָאס יַא ןוא דיי ַא ,ןטייהרעדנימ .צַאנ ידו וצ טרעהעג טָאה רע : םיא ןגעק

 ,רוטלזק עכעלרעניא ךס ַא ,ןסיוװ ךס ַא טַאהעג רע טָאה גָאלוצ ַא סלַא ,טסיל

 רָאג ,ןסיורג ַא ןוא ץנעגילעטניא עשיאעּפָארײא ענייפ ךס ַא ,טקַאט ךס ַא

 רעלַארָאמ ןייז טליפעג ךיז טָאה סע רעמ סָאװ ןוא .טנַאלַאט-רענדער ןסיורג

 -טשזינ עקילָאצליפ יד טציירעג סָאד טָאה רעמ ץלַא ,טּפַאשטנעק ןוא חוכ

 ,םיאנוש ןוא רענגעק ,רעניגרַאפ

 טזָאלעג ןַאהָאי ּפָאקסיּפעיכרַא רעשיטעל רענוװַאלסָאװַארּפ רעד טָאה סָאד

 : רעטרעוו יד גנוציז רעכעלטנפע ןַא ףיוא םייס ןיא ןלַאפ

 ,??ַאלעװצ יט עידג :אלסאר יט עידג ,יניטסעלַאּפ ַאקטעװ ,עינמ  ישזַאקס,
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 -רעל טעָאּפ ןשיסור ןטמירַאב ןופ דיל ןייפו ַא ןופ קוסּפ ַא זיא סָאד
 ואוו ,ןסקַאװעג וטסיב ואוו ,עניטסעלַאּפ ןופ לגייווצ וד ,רימ גָאז :וָאטנָאמ

 ? טילבעג וטסָאה

 -עהוצנָא רעלוּפַאק ַא ןייז טלָאזעג סָאד טָאה ןַאהָאי ּפָאקסיּפעיכרַא ייב
 טפַאשרעגריב עשיטעל ןייז זַא ,םעד ףיוא יא ,טייקשידיי סלזיימ ףיוא יא שינער
 יד ןיא ןשימ ךיז טמוק ןוא רעדמערפ ַא זיא רע ..,ערשכ ןייק רָאג טשינ זיא
 ,דנַאל ןופ םינינע

 טָאה רעייפ ןכעלרעניא ןטקיטשרעד טימ ,ןסַאלעג ןוא קיאור ךעלרעסיוא

 סוחי ןקיטכיר ןייז ּפָאּפ םענויַאלסָאװַארּפ ןטסכעה םעד טלייצרעד לזיימ .רד
 ,ּפָאקסיּפעיכרַא רעשיטעל רעד ,רע ןעוו זַא ,םעד טימ טקידנערַאפו טָאה ןוא
 ַאבעלַאב עשירַאצ ענייז ןופ סיפ יד טקעלעג ןוא ךיש יד טצוּפעג ךָאנ טָאה
 ידא ןיוש ןבָאה ,קלָאפ ןשיטעל םעד ןופ טולב סָאד ןגיוזעג ןבָאה יעכלעוו ,םיט
 ןופ ןיז עטסעב יד טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ןטסָאמרַאפ *עניטסעלַאּפ ןופ סעקטעיוו
 רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג ןוא םישזער ןשירַאצ םעד ןגעק ,קלָאפ) ןשיטעל

 ןכלעוו ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןייז רַאפ ,קלָאפ ןשיטעל ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד

 ,.טכענק עמַאזכרָאהעג עשירַאצ ענעזעוועג יד םזיטָאירטַאּפ ןשיטעל ןעווַארּפ סע

 רענַאיצקַאער רעשיטעל רעדנַא ןייק טשוינ ,ןַאהָאי ּפָאקסיּפעיכרַא טשינ
 -ןייּפ סָאד .לזיימ חנ .רד טימ ךעלטנפע ןטסָאמרַאפ ןָא טלָאמעד ןופ ךיז טָאה

 רעפלעהסיורַא ןוא םיפתוש עשיטילָאּפ יד סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא עטסכעל
 ,סעקינהאמ עצרַאװש עשיטעל יד ןופ ללכב יוװ ,ןַאהָאי ּפָאקסיּפעיכרַא ןופ

 .ןטַאטוּפעד-הדוגא עמורפ יד ןעוועג ןענייז

 ךיוא ױזַא .עכעלטנירג ןעוועג ןענייז טנעמַאלרַאּפ ןיא סעדער ענייז
 עּפורג ַא ףיוא וליפַא רעדָא ןטפנוקנעמַאזוצ-יײטרַאּפ ,ןעגנולמַאזרַאפ"ןסַאמ ףיוא

 ,ֿפָאק ןופ םתס ןדייר ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .טנגוי רעשידנוב ןופ
 ןעוו זַא ,טצעביקעג םיא טָאה ןעמ .טיירגעגוצ טוג ןעוועג קידנעטש זיא רע
 -יב עלַא קרַאמ-רעכיב ןופ ןדניוװשרַאפ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא עדער ַא טלַאה רע
 ַא טַאהעג טָאה רע .םעלבָארּפ ןטלדנַאהַאב םוצ תוכייש ַא ןבָאה) סָאוו ,רעכ

 ,רד ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,קינייו ןעוועג םיא זיא .ןענרעל וצ טשרוד ןקרַאטש
 -ירוי םעד טקידנערַאפ ךיוא רע טָאה ,טַאטוּפעד קידנעייז ןיוש ןוא ,ןיצידעמ
 ,טעטיזרעווינוא ןשידנעלטעל ןופ טעטלוקַאפ ןשזיד

 ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ ,טפמעקעג לזיימ חנ .רד טָאה ןעּפ רעד טימ ךיוא

 טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,לקיטרַא ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ןופ טַאטיצ ַא
 ןיא ןיבוד טַאטוּפעד רעריפ ריא ךוא הדוגא רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןגעק
 ; 1928 רַאורבעפ 2 ןופ גנוטייצ רעשידנוב רעד

 -תמא ןַא ןבירטעג טרעװ דנַאלטעל ןיא עסַאמ רעשידיי רעד טימ;ק
 ;זיירק ןטפושיכרַאפ| ַא ןיא ךיז טיירד ןבעל סָאד .ליּפש רעשילעפָאטסיפעמ
 ןעניבוד ...ןדיי יד סינַאמלוא טגלָאפרַאפ ,,.ןסינַאמלוא טציטשרעטנוא ןיבוד
 ןדיי יד רַאפרעד ןעמיטש ...ןדיי לייט ַא רַאפ תוחנה סינַאמלוא טכַאמ בילוצ
 סינַאמלוא טגלָאפרַאפ ...ןסינַאמלוא ןיבֹוד טציטשרעטנוא ..ןעניבוד רַאפ

 ָאד סָאװ םעד ןיא ןיײרַא ךיז ןעמ טכַארטש .?.וו .זַא .א ,וװ .זַא .א ןדיי יד
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 עשידיי יד ןופ הטיש עלענָאיצידַארט יד ךיילג ןעמ טנעקרעד ,רָאפ טמוק
 ןזיוװַאב ךיז טָאה דנוב רעד זיב --- טָאה סָאװ רעטעברַא רעשידיי רעד .םיריבג
 .תעל תעמ ַא העש 16 זיב ןטעברַא טפרַאדעג -- סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 -נַארק ןוא ,הזה-םלוע טימ ריבג םעד ןגרָאזַאב טפרַאדעג טייהרעטנוזעג טָאה
 -שטנעממוא ןופ טעב םוצ ןלַאפ טגעלפ רע זַא ...אבה-םלוע טימ -- טייהרעק
 זיא סע ואוו ,םילוח-רוקיב ןיא ןגײלקעװַא םיא ןעמ טגעלפ ,טעברַא רעכעל

 אפוג טיײקנַארק ןייז ןוא ..טנַאקירבַאפ ןייז ןופ טערטרָאּפ רעד ןעגנַאהעג
 ןופ העּפשה ןוא טעטירַאלוּפָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ לטימ ַא ןרעוו טגעלפ

 ,*,..ריבג

 ענייפ טַאהעג ביל טָאה רע ,ריזנ ןייק ,טעקסַא ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 ענייז ןיא רָאנ טשינ רעיײּפָארײא רעלופ ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא ןוא ,רעדיילק

 טפַאשקנעב עפיט ַא טַאהעג בֹגַא טָאה רע .ךוליה ןצנַאג ןייז ןיא רָאנ ,ןרעינַאמ
 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעװַאביל ןיא ןטנוװֶא עגנַאל יד ןיא ,קיזומ רַאפ

 ןסינַאמלוא ןופ שינערעקרעביא רעשיטסישַאפ רעד ךָאנ זיא לזיימ חנ .רד)
 רעויַאביל ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ,1924 יַאמ ןט15 םעד ןרָאװעג טריטסערַא
 -עגפיוא זיא רעגַאל רעד ןעוו ,1925 לירּפַא זיב ןטרָאד ןעוועג ןוא ,רעגַאל
 רע ןענַאװ ןופ ,עמרומ ןיא ןרָאװעג טקישעג רעדיוװ ןַאד ןוא ,ןרָאװעג טזייל
 ,ןגָאלקַאב טשינ לָאמ ןייק ךיז רע טגעלפ (1925 .ילוי .ןיא ךרעב סױרַא- זיא
 ןטלַאהעגסױא רעגַאל ןיא ןבָאה סָאװ ,עקינייו יד ןשיווצ ןבילבעג זיא רע

 זַא ,ריּפַאּפ ַא ןביירשרעטנוא טגעלפ סָאװ רעד :ןעמַאזקע ןרעווש ַא- רעייז

 ןײגסױרַא טגעלפ ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז טעוו רע

 ,רעירפ עלעסיב ַא רעוו --- ךיז ןבָאה טנעצָארּפ קיצניינ .יירפ רעד ףיוא
 יד ןשיווצ ןבילבעג זיא לזיימ .ןבעגעגרעטנוא -- רעטעּפש עלעסיב ַא רעוו
 עתמא יד יירט ןבילבעג עדריױו רעליטש טימ ןענייז סָאװ ,טנעצָארּפ ןעצ

 ,טייקידנעטשנָא רעשיטילָאּפ ןופ ןּפיצנירּפ

 ןופ תוחילשו ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 םיא טָאה ןטרָאד .דנַאלטעל ןייק קירוצ קעװַא 1927 ףוס זיא לזיימ ,ָאוויי

 רעד ןופ ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע .קילגמוא רעסיורג רעד טּפַאכרַאפ

 -סור-טעווָאס ןלַאפַאב זיא רעלטיה רעדייא ןכָאװ ייווצ ַא טכַאמ רעשיטעווָאס

 .ןדנואוושרַאפו זיא רע ןוא ,טּפעלשרַאפ ץעגרע םיא טָאה'מ .1941 ינוי ןיא דנַאל

 ףעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןייז ואו טשינ וליּפַא סייוומ

 עשיצַאנ יד ןופ לגענ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עקירעזנוא עלַא , .

 ןקעדרַאפ סָאװ ,ןרַאברַאב יד ןופ ןעמוקעגמוא זיא לזיימ חנ רבח .סעיטסעב

 ןיא ןרָאװעג םלענ ןענייז ערעדנַא ךיוא ,טכַאמ-רעטעברַא ןופ ןעמָאנ ןטימ ךיז

 ,תוסיפת עשיטעווָאס
 סעקצַאש-ךןיוועל י
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 ,לזיימ .נ ,ןיסקיימ .ּפ ,ץַאר .ו : סטכער ןופ ןציז : קסנוויד ןיא רנוב ןופ טעטומָאק
 ,סעקצַאש-ןיוועל .י ,רעניור .ב :סטכער ןופ ןעיוטש .גרעבנעוועל .וװ ,ןיוועל .ג

 ,רעמערק .מ ,ןובורג .ׁש

 קסניווד ןופ ןטסידנוב

 ןיסקיימ ץרּפ

 רעקסבעטיוו ,קצָאלָאּפ ןבעל 1882 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןיסקיימ ץרּפ

 -ָאפ ןייז .רָאבָאכוס ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ףרָאד ַא ןיא ,עינרעבוג

 -- החּפשמ יד ןוא ,"רָאטס-לַארענעג, עשיפרָאד ןימ ַא ןטלַאהעג טָאה רעט

 -עג טשינ טיונ ןייק ןופ ןבָאה --- רעטסעווש ןייא ןוא רעדירב ריפ ,עמַאמ-עטַאט

 טָאה עימעדיּפע-סופיט ערעווש ַא .בוטש ןיא יבר ַא ןוא ןָאטעגנָא ,טַאז :טסואוו

 טעב ןופ ןענייז עמַאמ-עטַאט ןוא ,עילימַאפ עצנַאג יד טעב םוצ טגיילעג

 טָארַאב םעד ףיוא ןבילבעג ןענייז רעדניק יד .ןענַאטשעגפיוא טשינ ןיוש

 ןלָאז םירוחב יד זַא ,ןעזעג םיבורק יד ןבָאה לכ-םדוק .םיבורק עטנָאנ ןופ

 ןענרעל טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב זיא ץרּפ רעקירָאי-12 רעד .,דוביאל ןייג טשינ

 ,געט ןסע -- ךיז טײטשרַאפ ןוא הבישי ןיא

 לעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ ןוא ןפָאלטנַא רוחב רעגניי רעד זיא רָאי 14 וצ

 ןיִא ףיט ואוו ץעגרע ,רעכַאמרעגייז ַא יב רעל רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז

 ענעדלָאג, טַאהעג טָאה רע .הכאלמ-לעב רעטוג ַא ןרָאװעג זיא רע .,דנַאלסור
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 קיטעט ןעוועג רע זיא 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ."טנעה

 -עגוצ רע זיא דנוב םוצ ."ץעיוװָאמייס; סלַא בשומה םוחת ןופ טעטש ייר ַא ןיא

 "רֶא רעשידנוב רעד ןופ גנואיינַאב רעד ייב 1920 ןיא ,קסניווד ןיא ןענַאטש

 סלַא הסנרּפ טַאהעג טָאה רע .דנַאלטעל ןקידנעטשטסבלעז ןיא עיצַאזינַאג

 ןופ עיצקַארּפ רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .רעכַאמרעגייז-

 ןרָאװעג רע זיא 1925 ןופ .טַאר-טָאטש רעקסניווד ןופ ןַאמטַאר ןוא הליהק רעד

 -ָאטש יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג זיא רע .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש ןופ דילגטימ

 עשיטעל יד דצמ ייס ןבעל ןרעווש ַא טַאהעג טָאה רע ןוא ןעגנומענרעטנוא עשיט

 םעד ןגעק טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצקַאער עשידיי יד דצמ ייס ןוא

 "רעטנוא עשיטָאטש ןופ גנודנידג רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,?םזילַאיצָאס;

 ,ךיירגלָאפרעד רעייז ןעוועג רעבָא זיא ןיסקיימ רעכַאמרעגייז רעד ,ןעגנומענ

 ,גנוטײל-רעסַאװ ,עיצנַאטס רעשירטקעלע רעשיטָאטש רעד טימ קידנריפנָא

 ןופ ייס גנונעקרענא ענײמעגלַא ןעמוקַאב טָאה רע .יירעקורד ןוא לימ-געז

 טייקיטעט סניסקיימ .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ ייס ןוא גנורעקלעפַאב רעד

 טעברַא רעד טימ טצענערגַאב טינ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא

 סרעדנוזַאב ךיז טָאה רע .הליהק רעד ןיא ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןיא

 -רעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירג סלַא טנכייצעגסיוא

 ָאנָאקע םעד ןביוה ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןייארַאפ-רעק

 .סעכָאלעמלַאב עשידיי יד ןופ בצמ ןשיטילָאּפ ןוא ןשימ

 עלַא טימ ןעמַאזוצ רע זיא 1924 יַאמ ןיא ןטסישַאפ יד ןופ שטופ ןכָאנ
 -עּפש ןוא עמרוט ןיא רעירפ ,ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןטסילַאיצָאס עוויטקַא

 ןיא עיצַארעּפָא רערעווש ַא ךָאנ .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעװַאביל ןיא רעט

 ןייז ןוא ךיז רַאפ טָאה רע ,1924 ףוס ןרָאװעג טײרפַאב רע זיא אפוג רעגַאל

 .רעכַאמרעגייז סלַא ןבעל ַא ןכַאמ ןעמונעג רעדיוו החּפשמ

 עשיצַאנ יד ןופ טנעה יד ןופ ןעמוקעגמוא רע זיא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 .1941 ןיא עגיר ןופ קידנפיול ,סעיטסעב

 ץַאר ףסוי

 "עג .ןרָאי רעק-20 בױהנָא דנַאלטעל ןיא דנוב ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 ןופ ןַאמטַאר ןעוועג .קסניווד ןיא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש ןיא רעטמַאַאב ןעוו

 ןוא יורפ טימ ןעמַאזוצ טגנערבעגמוא .טַאר-טָאטש ןופ ןוא הליהק רעקסניווד

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,סיצַאנ יד ךרוד דניק

 ןיוועל ןושרג

 דנוב ןיא ןסָאלשעגנָא ..ס .ס ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 1905 ןופ דָאירעּפ ןיא
 גנולײטּפָא-רַאטינַאס רעד ןיא רעטמַאַאב ַא ןעוועג .קסניווד ןיא 1920 ןיא
 יורפ יד טימ ןעמַאװצ טגנערבעגמוא .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעקסניווד ןיא
 .סיצָאנ יד ךרוד רעדניק ןוא
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 גרעבנעוועל םַאיליװ

 רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא רע .עיסעּפָארּפ ןייז טיול רעקימעכ-רעינישזניא
 רעד ןופ :דנַאלטעל ןיא ןלוש עשהכולמ עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא ןופ

 רעשידיי רעד ןופ רעוט רעויטקַא .קסניווד ןיא לוש-טנורג רעשידיי רעטרעפ
 רעגיר ןיא ןעמוקעגמוא .הליהק רעקסניווד ןופ ןַאמטַאר .עיצַאזינַאגרָא-לוש
 .רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ָאטעג

 רענייר ןויצ-ןב
 רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג טרעדנוהרָאי םעד ןופ גנַאפנָא ןיא

 טל רעקינַאכעמ-רעסָאלש ַא ,קסניווד ןיא דנוב ןשידרערעטנוא םעד ןופ
 רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא ,עיסעפָארּפ  ןייז
 -ַאכעמ סלַא ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ענייז קנַאדַא .יירעקורד רעמייהעג
 -עּפ ןיא דָאװַאז רעװָאליטוּפ ןפיוא טעברַאעג רָאי עכעלטע רע טָאה רעקינ

 ןעוועג רע זיא ,דנַאלטעל ןקידנעטשבלעז ןיא ,ןרָאי רעק-20 יד ןיא .גרוברעט

 -רעקרעװטנַאה רעד ןופ גנולײטּפָא-רעסָאלש רעד ףיוא רָאטקורטסניא רעד
 "עג .הליהק רעקסניווד רעד ןופ ןַאמטַאר ןעוועג ,קסניווד ןיא טרָא ןופ לוש
 ,1925 ןיא ןברָאטש
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 ןיבורג המלש
 טָאה ,עילימַאפ רעטרילימיסַא קידנעטשלופ ַא ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 טנרעלעגסיוא ךיז דנַאלטעל ןקידנעטשבלעז ןופ גנואײטשטנַא רעד ייב רע
 יַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ ןסרוק-רערעל יד ףיוא ןעמוקעגנָא ,שידיי
 עשידיי יד ןופ רערעל עטסכיײרגלָאפרעד יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא עיצ
 רעשידנעלטעל ןעוועג .הליהק רעקסניווד רעד ןיא ןַאמטַאר ןעוועג .ןלוש

 יו ןיא עדַאיּפמילָא-רעטעברַא רעד ףיוא ןוא .,ןָאיּפמעשט-ךַאש-רעטעברַא
 ןָאיּפמעשט:ךַאש-רעטעברַא ןופ לטיט םעד ןענואוועג רע טָאה ,1921 ,ךיירטסע
 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעווַאביל ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג .טלעו רעד ןופ
 ןיא .1935 לירּפַא ןיא רעגַאל םעד ןופ גנוזיילפיוא רעד זיב שטוּפ םעד ןופ
 -טע ןברָאטשעג זיא ןוא ,ץרַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק רעווש רע זיא רעגַאל
 ,רעגַאל ןופ ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא רע ןעוו ,םעד ךָאנ םישדח עכעל

0 

 רעמערק לטָאמ

 דילגטימ א ןעוועג עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -רָא רעד ןופ גנואיינַאב רעד ייב 1920 ןיא דנוב ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא ..ס .ס ןופ
 ,הליהק רעקסניווד ןופ ןַאמטַאר ןעוועג 1920 ןופ .קסניווד ןיא עיצַאזינַאג
 טיול רעטלַאהכוב ַא .טַאר-טָאטש רעקסניווד ןופ ןַאמטַאר ןעוועג 1924 ןופ
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 ןיא ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא רעייז ףיוא ןעוועג רע זיא ,עיסעפָארּפ ןייו
 "ור ןוא רעשידיי רעד ןופ רענעק רעטוג ַא .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעקסניווד
 -ַאב יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טעדליבעג רעייז ןוא רוטַארעטיל רעשיס
 ,רעביא טיג ןעמ יו .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא רענדער עטסטבַאג
 יד .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב טגנערבעגמוא םיא סיצַאנ יד ןבָאה
 סעקצַאש-ןיוועלי .ןעגנָאהעגפיוא םיא ןבָאה םינוילת עשיצַאנ

 גרעבדיירפ עבַא
 :ױזַא ןקירדסיוא טלָאװעג ךיז בָאה ךיא

 ,טוג רעייז רעבָא ,קיניוו רעייז גרעבדיירפ עבַא טנעקעג בָאה ךיא --

 סָאד ןעמ ןעק יו ?ןגָאז וצ ױזַא שיגָאל סָאד זיא :טכַארטעג ךיא בָאה --

 סָאד יו ןלייצרעד ןסָאלשַאב ךיא בָאה ?טוג רעייז ןוא קינייו רעייז ןענָאק

 :ןײטשרַאפ ךימ ןעמ טעוװ רשפא ןוא ,ןעוועג זיא

 ןעצ םישדח ַא ןעמַאזוצ םיא טימ ןיב ךיא

 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק רעוװוַאביל ןיא ןעוועג

 .טעל ןופ םישזער רעשיטסישַאפ רעד ואוו

 טרעדנוה עכעלטע טרַאּפשרַאפ טָאה דנַאל
 קיצרעפ ןוא ןטַארקַאמעד - לַאיצָאס עשיטעל

 םיא בָאה ךיא זַא ,סָאד טסייה .,ןטסידנוב

 בָאה ךיא רעבָא ,טייצ עצרוק ַא טנעקעג

 ,םיא ןטכַאבָאַאב וצ טייצ עגנַאל ַא טַאהעג

 טשינ ןוא ןעמַאזוצ קידנסע ,ןעמַאזוצ קידנבעל

 ,ןעמַאזוצ קידנפָאלשרעד
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא גרעבדיירפ עבַא

 רעשיטַאבעלַאב ַא ןיא ,עווַאביל ןיא 2
 רעוװַאביל יד טכַאמעגכרוד טָאה רע םייה

 םעד טקידנערַאפ טָאה ןוא ,לוש-ץרעמָאק

 ,וועיק ןיא טוטיטסניא-ץרעמָאק

 -טסבלעז רעשידנעלטעל רעד ןופ דָאירעּפ םעד ןיא זיא גרעבדיירפ רבח

 ןעוועג (1924 יַאמ ןט15) שטיּפ ןשיטסישַאפ םוצ זיב 1920 ןופ טייקידנעטש

 ךיז רע טָאה דנוב םוצ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא

 א ןעועג זיא גרעבדיירפ עבַא .םישזער ןשירַאצ םעד רעטנוא ןסָאלשעגנָא

 טַאהעג טָאה רע .עוװַאביל ןיא לוש רעכעלטלעוו רעשידיי רעד ןיא רערעל

 ףיוא טלפכעג טייקדלימ ןוא טייקלדייא .רערעל רעלַאעדיא ןַא סלַא םש ַא

 -טנַארַאפ ןופ ליפעג ןטלקיװטנַא ךיוה ןפיוא ןוא רעטקַארַאכ ןופ טײקרַאטש

 ואוו םוטעמוא ןוא .עיצַאניבמָאק עכעלקילג ַא ןפַאשעג ןבָאה ,טײקכעלטרָאװ

 -ָאס ןייז ,טריטקעּפסער יא ,טבילַאב יא ןעוועג רע זיא ,טעברַאעג טָאה רע

 -שטנעמ ןייז ןעוועג זיא סע טכע יװ ,טכע ױזַא ןעוועג זיא ןביולג רעשיטסילַאיצ

 ,ליפעג רעכעל
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 -סערַא ליפ ןעוועג ןענייז רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשידנעלטעל ןיא . . .

 ןטלַאהעגסיױא טשינ ןעמַאזקע ןשיטילָאּפ-שילַארָאמ םעד ןבָאה סָאװ ,עטריט
 -רעדנימ רעד וצ טרעהעג טָאה גרעבדיירפ עבַא ,ןכערב טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא
 ןטלַאהעג טשינ סע טָאה רע ,ןטלַאהעגסיוא ָאי ןעמַאזקע םעד טָאה סָאװ ,טייה
 סָאד זיא םיא רַאפ .םוטרעריטרַאמ ןופ רעדָא םזיאָארעה ןופ טקַא ןַא רַאפ
 -פיוא ןוא םעװקַאב זיא סע ןעוו ,עיידיא ןא יירט ןייז :טושּפ רעייז ןעוועג
 !ןיינ -- ..?ןשרעה ןעמענ ערעקרַאטש ןעוו ,לעמרָאפ זיולב וליפַא ,יז ןבעג

 ,טלדנַאהעג רע טָאה ױזַא סלַאפנדעי ,טכַארטעג אמתסמ רע טָאה ױזַא

 -וצנירַא טָארדעג טָאה םיא ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב רעטעּפש

 -לייצעג יד רעביא ןביג סע יוװ ,עיטסעב רעשיצַאנ רעד ןופ לגענ יד ןיא ןלַאפ

 רעירפ קידנסישרעד ,ןסָאשרעד ךיז גרעבדיירפ עבַא טָאה ,עטעװעטַארעג עט
 ,ןוז ןקיצנייא ןייז

 דייז ןופ המשנ ַא טַאהעג טָאה רע ?ןביולג וצ ױזַא סָאד זיא םיא ףיוא
 סעקצאש-ןיוועל .י ,לָאטש ןופ רעטקַארַאכ ַא ןוא

 ןיקטע בייל םהרבא

 ,טנגעג רענליוו ,ןַָאגראמס ןיא 1884 רעבמעווָאנ ןטס24 םעד ןריובעג

 ענווַאק ןופ ןענייז ןרעטלע ענייז ,לעדייא ענימ ןוא לעּפָאק השמ ןופ ןוז

 ןעמוקַאב ,ליכשמ א ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןָאגראמס ןייק ןרָאפעגרעבירַא

 ץוח ,רעניבַאר ַא ןייז וצ טַאטסעטַא ןַא

 ביל םהרבַא טָאה םידומיל עשידיי

 ןיא גנואיצרעד ענרעדָאמ ַא ןעמוקַאב

 ,לוש-סגנוריגער רעד
 -רעברַאג ןופ טָאטש ַא ,ןָאגרָאמס

 רעקיצכַא ףוס ןיוש טָאה ,רעטעברַא

 טימ טמעטָאעג ,ה .י ןט19 ןופ ןרָאי

 -עג זיא ,טפול רערענָאיצולָאװער ַא

 טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ענייא ןעוו

 ,טעברַא ןופ תובישח יד ןביהעגסיױרַא

 -רַאפ ןעוועג זיא ײרעברַאג לעיצעּפס

 ןדיי ייב ,ךַאפ ןקידלפש ַא רַאפ טנכער

 ,דנַאש ַא שממ ---

 זיא גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס יד

 רעקיצניינ יד ןופ ביוהנָא ןיא ןיוש

 ןשידיי םניא וויטקא ןעוועג ןרָאי

 -סורַא ךיז ןופ רעטעברַא-רעברַאג עשידיי יד ןבָאה ןָאגרָאמס ןיא ןוא ,םוחת

 גנורעדירברַאפ ןופ סוחי םניא ,ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס לָאצ עשּפיח ַא ןבעגעג

 סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןָאגראמס זיא ,רעטעברַא עכעלטסירק יד טימ
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 יד יב קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא זיא 1898 ןיא .טכיירגרעד סָאד טָאה
 ןַאגרָא ןלעיצעּפס ַא ןבעגוצסױרַא ןָאגרָאמס ןופ רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 עלַא ןופ דנַאברַאפ-רעברַאג םענײמעגלַא ןַא ןדנירג ןופ וויטַאיציניא יד ןוא
 ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןענופעג טרָא ריא טָאה ןָאגראמס ןופ טנגוי עקידנרידוטש עשידיי יד
 ,םָארטש םניא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ,רעכעלטנגוי ַא ךָאנ ,ןיקטע .דנוב ןיא
 -ידרערעטנוא רעד ןיא לייטנָא ןטסנרע ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע
 ןיא עמרוט ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןוא רעטעברַא יד ןשיװצ טעברַא רעש
 ןעוועג ןיקטע (וועל) בייל םהרבא זיא ןָא טלָאמעד ןופ ,ןרָאי-טנגוי ענייז
 ,דנוב ןיא קיטעט

 גרוברעטעּפ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ

 ,דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג ןוא

 ,עיצולָאװער רעד ןופ דניק סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,(טנעמַאלרַאּפ) עמוד יד
 -ַאב ַא טרימרָאפ ךיז טָאה ייז םורַא ,ןטַאטוּפעד עשידיי עכעלטע טָאהעג טָאה
 -רעק יד טָא .רַאטערקעס ריא ןעוועג זיא ןיקטע ,טפַאשרעּפרעק-גנוטַאר

 עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ןגעװ ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז טגעלפ טּפַאשרעּפ
 ןלעטשפיונוצ ןוא ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד טרירַאב ןבָאה סָאװ ,םינינע
 ,עמוד רעד ןיא ןעגנורעדָאפ ןלעטשסױרַא ןטימ תוכייש ןיא סמודנַארָאמעמ
 דנוב ןופ .ק .צ םעד ןבעגעגרעביא ךיוא לַאירעטַאמ ךס ַא טָאה ןיקטע וועל
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד וצ טלעטשעגוצ סעיצַאמרָאפניא יד טָאה רעכלעוו

 ןוא וועלעבָאקס ,עודיאעכשט וצ רקיעב ,עמוד רעד ןיא עיצקַארפ רעשיט
 ,ילעקנעכשט

 רעד ןעוועג טייצ עטשרע יד ןיקטע זיא 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ
 -ָארטעּפ םנופ דילגטימ ַא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םנופ רַאטערקעס
 טָאה .ק .צ ןופ רַאטערקעס רעד יוװ .דנוב ןופ טעטימָאק-טָאטש רעדַארג
 .טייקנבעגעגרעביא עכעלסעגרַאפמוא ןוא ןטייקיאעפ עסיורג ןזיוװעגסױרַא רע

 ןיא ןײרַא זיא רע .וועיק ןייק רעבירַא ןיקטע זיא 1917 טסוגיוא ןיא

 רעטעּפש רע טָאה ןקַאװטיל טימ םענייאניא .דנוב ןופ טעטימָאק רעוועיק םעד

 .גנוטכיר עשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס יד ןטערטרַאפ

 םעד ןיא טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד טקידנערַאפ רע טָאה 1918 ןיא
 -לַארטנעצ םעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ,טוטיטסניא יקסרימידַאלװ
 .עגיל-רוטלוק רעטעדנירגעג סָאװ-רָאנ רעד ןופ טעטימָאק

 ,קסנימ ןיא 1919 ץרעמ ןיא ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעטפלע רעד ףיוא
 .עניַארקוא ןיא דנוב ןופ עיצַאגעלעד רעד ןיא ןעוועג רע זיא

 .ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עניַארקוא טזָאלרַאפ רע טָאה 1920 ףוס
 ךרוד ,עיצַאזינַאגרָא טרָא יד ןרָאװעג טיינַאב ןילרעב ןיא זיא 1921 בױהנָא
 ןוא ןָאסמַארב ןָאעל .רד ,;טרָא ןשיסור ןופ רעטערטרַאפ עטסוװיטקַא ייווצ יד

 ןטעדנירגעג-יינ םעד ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג זיא ןיקטע .שטיווָאװל ,רד

 ,דנַאברַאפ-טרָא
 טרעטשעג ןוא טרעצעגסיוא שיזיפ םיא טָאה טײקנַארק-זָאלוקרעבוט יד

240 



 קנַארק טסנרע רע זיא 1927 רעמוז .טעברַא רעשיטילָאּפ טימ ןבעגוצּפָא ךיז
 ,1927 רעבָאטקָא ןט6 םעד לָאטיּפש ןיא ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוא ןרָאװעג

 טנרעלעג ה

0 

 ןַאמגרעב ןַאמּפיל

 ,ריביס ןטלַאק ןטייו םעד ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא זיא ןבעל גניי ַא

 ,גנוקישרַאפ ןיא געוו ןפיוא ןברָאטשעג זיא ןַאמגרעב ןַאמּפיל

 רע זיא רוחב רעגניי ַא .הסיפת ןיא םיא טימ טנַאקַאב ךיז בָאה ךיא
 ,טפַארק-סנבעל טימ לופ ,ןגיוא עקיצנַאלג-םירַאװ ,עצרַאװש טימ .,ןעוועג
 ,גניי רעביל ,רעקיאעפ ,רעטנעגילעטניא ןַא .ןעגנונעפָאה ןוא טסול-סנבעל
 ,םענעסַאלעג ַא ןריפ וצ וצרעד ןפַאשעג טשינ ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ,טולב ןשידיסח ,ןקיאורמוא טימ רעירַאטעלָארּפ ַא ,ןבעל ןשיטַאבעלַאב ,ןקיאור
 ןעוועג .טעטש יד ןוא סעיסעּפָארּפ יד ןטיבעג ,טבערטשעג ןוא רע טָאה טכוזעג
 -סערָאק ַא ןוא רעטרָאּפער ַא ןוא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ןוא רעבעוו ַא

 -עוו רַאפ ןענעכייצ-רעטסומ ןענרעלסיוא ךיז ןעכנימ ןיא ןרָאפעג .טנעדנָאּפ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ץייווש רעד ןיא טבעלעג ,זירַאּפ ןיא ןלַאפעגנײרַא .יירעב
 ,עמרוט יד -- ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא .שזדָאל

 יד ןופ סעצָארּפ םניא ןעמַאזוצ זנוא טימ טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ
 ץנַאג ַא טעמכ ןעמַאזוצ םיא טימ טכַארברַאפ בָאה ךיא .?ןעגַארפ-סנעבעל;
 ןגָארטעג ןעמַאזוצ ,לסיש ןייא ןופ ןסעגעג ,רעמַאק ןייא ןיא ןסעזעג .רָאי
 רעזנוא ןיא .תורצ ערענעלק יד ןופ טכַאלעג ןעמַאזוצ ,םירוסי ערעווש יד

 יו טַאהעג ביל םיא ןבָאה רימ ןוא ,רעטסגניי רעד ןעוועג רע זיא סעצָארּפ
 . . . רעדורב ןרעגניי ַא

 ןסעזעג .סעצָארּפ ןזיב ןסעזעגּפָא רע זיא רָאי בלַאה ַא טימ ייווצ םורַא
 ןייק המחלמ ביוהנָא םייב טריאוקַאװע ,עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,שזדָאל ןיא
 ..עשרַאװ ןייק רעדיװ ,לָאירָא ןייק קירוצ ,קסנעלָאמס ןייק טריפעגקעווַא ,לָאירָא

 ירפ טנעקעג רע טָאה ךעלדנע ןוא ןרָאװעג טּפשמעגּפָא רע זיא ךעלדנע
 ,ריביס ןיא ,יירפ ןייז טעוו רע ןוא --- ייווצ ךָאנ ,שדוח ַא ךָאנ .ןעמעטָאפיוא
 ןיא .רעטכעוו ןָא סַאג ַא ףיוא ,סעטַארק ןָא בוטש ַא ןיא ,יירפ טרָאפ רעבָא
 ןיב ךיא ,ּפַאטע ןטימ קעװַא זיא .רע ,טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה 1915 ילוי
 ,ןבילבעג

 ,געוו-ןּפַאטע ןעמַאזיורג םעד ןכַאמכרוד טזומעג רע טָאה לָאמ ןטצעל ַא
 ..געוו רעטצעל ןייז ןעוועג עקַאט זיא סָאד ןוא

 רעכעלקערש רעד .,טנוזעג ןעוועג ךָאנ רע זיא ןרָאפקעװַא םייב ,טלָאמעד
 םעדעמ זו ..טיוט םעד טכַארבעג םיא טָאה געוװ:ןּפַאטע

 א
 יא 8

 טנרעלעג רָאי 15 זיב .1892 ןיא :רַאוװעג ןריובט; זיא זַאמנרעב ןַאמּפיל
 -עז ַא ןוא רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ,רעבעוו ַא ןעוועג רעטעּפש .הבישי ןיא
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 ףיוא טריטסערַא 1912 בױהנָא .דנוב ןיא ןיירַא רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא .רעצ
 92 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ גנולמַאזרַאפ רעלַאגעלמוא ןַא

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ וצ ןגיוצעגוצ םיא ןעמ טָאה ןכָאװ עכעלטע ןציז ןכָאנ .ח"ח
 גנוטייצ רעשידנוב רעד ןופ 2 רעמונ ןיא ץנעדנָאּפסערָאק עצרוק ַא ןקורדּפָא רַאפ
 ןעניישרעד ןבילוצ רעטעברַא עשידיי יד ןופ דיירפ רעד ןגעוו ןעגַארפ-סנעבעל
 .ריביס ןיא גנוקישרַאפ עקיבייא ןעמוקַאב תורוש 36 רַאפ ,טפירשטייצ רעד ןופ
 יד ףיוא ןעגנַאגעגסיוא ,רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא ,1915 רעבמעצעד ןט25 םעד
 ,(ריביס) ַארַאגנַא ךייט םענעריורפרַאפ ןפיוא ןטילש ַא ןיא םירבח ןופ טנעה
 ,(עינרעבוג רעקסייסינעי) יקווָאניז ףרָאד ןיא חרובק וצ טגנערבעג

 םינָאדװעסּפ ןטימ טעמתחעג ןעוועג זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק עצרוק יד
 :טליצרעד טָאה ,(1912 ,יַאמ 21 ,עשרַאװ ,ןעגַארפ-סנעבעל) ,רדנסּכלַא-ןב
 רעתמא ןַא זיא סָאד .עקידבוט-םוי ַא גנומיטש יד זיא רעטעברַא יד ןשיװצ;,
 ןרָאי טייז לָאמ עטשרע סָאד .רעטעברַא ןטרעטסניפרַאפ םעד ןופ בוט-םוי
 טילג'ס זַא ,טעז ןוא ןבעל ןרעווש ןייז ןיא טרָאװ-טסיירט ַא רעדיוו רע טרעה
 טסייוו ןעמ זַא ,ַאזַא זיא גנומיטש יד ,גנונעפָאה ןוא ןביולג ןופ קנופ ַא ךָאנ

 ",טייקנדירפוצ יד ןקירדוצסיוא יו טשינ
 -- עמרוט ןרָאי טסָאקעג ןענַאמגרעב ןבָאה רעטרעװ עכעלנע ןוא יד

 .ןבעל גניי ןייז ןוא

0 

 דימשדלָאג ךענעה

 .ליזַארב ןיא 1945 ןברָאטשעג -- ןליוּפ ןיא 1889 ןריובעג
 ןעוועג ךענעה זיא ,ןיבמָאג ןיא דמלמ-ארמג ןעמערָא ןַא ןופ דניק ַא

 טָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא ןעוו ,לגניי םורפ ַא

 ןיא ,1905 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ םעטָא רעסייה רעד ןָאטעג גָארט ַא ךיז
 ןגעוו ,תודחַא הרבח רעלופסינמייהעג ַא ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה טָאטש

 ןוא רסיק םעד ןפרַאװּפָארַא ןליוו ,טָאג ןיא טשינ ןביולג עכלעוו ,טיילעגניי

 ןסָאריּפַאּפ ןרעכיור ייז ואוו ,רעדלעוו רעניבמָאג יד ןיא תבש ןדעי ךיז ןעלמַאז

 | .רעדיל ?עטיישרַאפ/, ןעגניז ןוא

 ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה ,ןוז סדמלמ-ארמג םעד ,לרוחב עמורפ סָאד |

 טָאה ױזַא) תודחַא הרבח רעד ןופ רסיק םעד ןכוזפיוא זומ רע זַא ,ןײרַא ּפָאק

 ,ןיבמָאג ןיא דנוב ןופ רעדנירג ןוא רעריפ םעד לטעטש ןיא ןפורעג ןעמ

 -עג ןוא טגָאזעג .געװ ןכיילג ןפיוא ןריפפיו-א םיא ןוא (דרַאבטָאר בוקַאי

 רעד .תודחַא רעד ןופ רטיק םוצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה דימשדלָאג ךענעה ,ןָאט

 לרוחב עמורפ סָאד יי ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ןעוועג רעבָא זיא טַאטלוזער

 ,טסידנוב ַא סױרַא ךענעה זיא שינעגעגַאב רעד ןופ טנַאלּפעג הליחתכל טָאה

 טָאה ,טײקצנַאג וצ טבערטשעג סָאה סָאװ ,שטנעמ ַא סיוא טנורג ןופ

 םעד ןעמעננָא טימ ייילב ןענטנונגַאב טלָאװעג טשינ ךיז דימשדלָאג ךענעה

 טכַאמעג טָאה רע ןיא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס .עיידיא סלַא םזילַאיצַאס
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 ַא ןעװעג זיא ןיבמָאג ,רעטשברַא ןַא ןרָאװעג זיא רע -- טירש ןטייווצ ַא
 -ייב ןייז ,ךַאפ סָאד ןענרעל ןעמונעג ךיז טָאה ךענעה ןוא לטעטש-רעקלאוו

 טָאה ןיבמָאג ןיא געו רעד .םירוחב-הבישי ערעדנַא ןוטעגכָאנ ןבָאה ליּפש
 .יירעקלאוו וצ הבישי רעד ןופ טריפעג

 גנוגעװַאב רעד ןיא ןירַא ךענעה זיא שטנעמ רענעסַאלעג ,רעליטש ַא
 גנוגעװַאב רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןעו .רעייפ ןכעלרעניא ליפ טימ
 -ַאב רעשידנוב רעד ןופ המשנ יד רע טרעוו ,1905 רָאי ןכָאנ קעװַא ןענייז
 ןשינַאגרָא ןַא בילוצ רענדער רעכעלטנפע ןייק טשינ .טָאטש ןיא גנוגעוו
 טגָאמרַאפ ךָאד ךענעה טָאה ,(טלמַאטשעג טָאה רע) טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעלעפ

 רעד ןיא ןעיצנײרַא ייז ןוא ןשטנעמ ןקריװַאב וצ טפַארק ערעיוהעגמוא ןַא
 עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ ןרָאי עטסרעוװש יד ןיא .גנוגעװַאב
 רעד טימ גנודניברַאפ עטסטנָאנ יד ןטלַאהעגרעטנוא ךענעה טָאה 1905 ןופ
 -סיורַא ,ןבעל רענעש ַא וצ טפַאשקנעב ריא ןיא טקעוועג ,טנגוי רעקידלטעטש
 רעד וצ ,ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ וצ ,ךוב ןייש ַא וצ סערעטניא ריא ייב ןפורעג

 -עגמורַא ,דלַאװ ןיא ןעז טנעקעג םיא ןעמ טָאה תבש ןדעי .טלעוו רעקימורַא

 ןטנַאסערעטניא ןַא ,ךוב ַא ייז רַאפ ןענעייל -- טנגוי סעּפורג טימ טלגניר
 ,טעברַא-סגנורעלקפיוא ןריפ םתס רעדָא לקיטרַא

 ןָאנביױא טקורעגסױרַא ךיז לָאמ ןטשרע םוצ דימשדלָאג טָאה 1902 ןיא

 -מוא ןַא טריטסיסקע טָאה טָאטש ןיא .ףמַאק-רעטעברַא ןטרעטיבר;פ ַא ןוכ
 ,ןכַאפ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה רעכלעוו ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעלאגעל

 ,שארב דנוב ןופ רעטערטרַאפ ַא טימ ,ָארויב ַא ןופ טריפעגנָא ,ןייארַאפ רעד
 -ירַאפ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ םוצ רעטעברַא יד טריפעג טייצ עגנַאל ַא טָאה
 ןיא .ףמַאק ןצנַאג ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג זיא ךענעה .םיטַאבעלַאב ענעכ
 -רַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג םיטַאבעלַאב יד ןופ הריסמ ַא בילוצ רע זיא 9
 -תונשקע רעטייוו ןוא ןעמוקעגקירוצ רע זיא טייצ ַא ךָאנ ,לטעטש סָאד ןזָאל

 .טעברַא עשידנוב יד ןוטעג קיד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טריפוקַא זיא ןליוּפ ןעוו ,גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב
 -רעביוא רעד ףיוא סױדַא זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןוא ײמרַא רעשטייד
 -וקַאב ןוא סעיצוטיטסניא ייר ַא ןיבמאג ןיא ןצַאשעג דנוב רעד טָאה ,ךַאלפ
 ,ףוס ןשיגַארט עמַאס ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,העּפשה עקרַאטש ַא ןעמ
 "עג טָאה רעכלעוו ,ךענעה רבח ןעוועג זיא ןיבמאג ןיא דנוב ןופ רעטָאפ רעד
 רעטצענערגַאבמוא ןוא טייקכעלרע ןייז קנַאדַא לטעטש ןיא ןעזנָא סיורג טַאה
 ,גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד רַאכ גרָאז ןוא טּפַאשיירט

 ךיוא .ליזַארב ןייק טרירגימע דימשדלָאג ךענעה רבח טָאה 1928 ףוס
 ,טסידנוב רעקיצרַאה ןוא רענעבעגעגרעביא רעבלעז רעד ןעוועג רע זיא ןטרָאד
 רעשידיי רעד טימ טבעלעג המשנ ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ טָאה רעכלעוו
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס

 רעײג .מ
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 יקסווָאּפָאּפ המלש

 ןעוועג הנוק ךיז טָאה ,עשרַאוװ ןופ תונכש ןיא ,ןישולַאק לטעטש סָאד
 ןענייז העּפשה רעשידנוב רעד ןופ .עטכישעג רעשידנוב רעד ןיא טרָא ןַא
 -ָאלּפיד ןייק .ןשטנעמזסקלָאפ ןוא 'רעטעברַא זיולב טשינ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ

 ,טיילעגניי רעבָא ,טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק ןישולַאק טָאה ץנעגילעטניא עטרימ
 טשינ טָאה ,טייקכעלטלעוו ןוא הרות טימ ןעמונעגכרוד ,סרענרעל ,ּפעק-ףרַאש
 םעד .דנוב םוצ ןעמוקעג לייט ןטסערג ןיא ייז ןענייז זייווכעלסיב .טלעפעג

 ןרַאה עיצַאטיגַא רעד ןיא ןגָארטעגרעביא ייז ןבָאה ןערב ןשידיסח ןצנַאג
 עטושּפ יד ןשיוװצ רעיצרעד עקיטסייג יד ןרָאװעג -- קנַאדעג ןשידנוב
 ךיוא יוװ ןשילַארָאמ ןיא ןרָאװעג ןביוהרעד ןענייז עטצעל יד .,רעטעברַא
 "ייז סָאװ ,סעיצקעל יד ןוא גנואיצַאב עשירבח:קיצרַאה יד ,ןיז ןקיטסייג ןיא
 -רעטייוו ןפיוא םתוח םעד טגיילעג ןבָאה ,ןרָאװעג טריפעג םייהעג ןיא ןענ
 -רעוו דנוב םעד ןָא ןטלָאוו עכלעוו ,רעטעברַא ליפ ןופ| גנַאג-סנבעל ןקיד
 ידכ ,ןגָאז וצ קיטיונ זיא ץלַא סָאד טָא ,ןכָארקרַאפ ןּפמוז עכלעוו ןיא סייוו
 םוצ ןעמוקעג זיא יקסווָאּפָאּפ המלש טייצ רעסָאװ ןיא ןריטנעירָא וצ ךיז
 "טלעוו ןוא רעשידיי ןָא --- רעטעברַא ןטושּפ ַא ןופ ןסקַאװעגסיוא ןוא דנוב
 ,ןביולג ןלופ טימ| טסידנוב ןוװיטקַא ןַא וצ --- גנודליב רעכעל

 -געד שיגָאל רעבָא ,*ענטָאמַארגש קינייוו .רעטסוש ַא רע זיא ןעוועג
 -עג ,ןענַאטשרַאפ טוג רע טָאה ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג) יד .קידנעק
 זיא גנוגעװַאב יד .1905 ןיא ןיוש טרעהעג םיא וצ ;דנוב םעד רָאג זיב יירט
 ,ןטכילפזעילימַאפ| יד רַאפ טרָא ןטשרע ןפיוא םיא ייב ןעוועג

 ןכרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ יקסווָאּפָאּפ המלש זיא 1920 ןיא
 ךרוד ןוא רָאי ןעצ ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיב'כ .טכירעג-רעטילימ ןשיײליױוּפ
 גנוטלַאה עטסנרע ,ןעזסיוא ןייז יונעג ךיא קנעדעג ןדָאזיּפע ענעדיישרַאפ
 רעטנַאקַאב רעד וצ טרעהעג טָאה יקסווָאּפָאּפ ,טייקיטעט עלופתוירחַא ןוא
 ןוא "ךעלעגָאג, ןעמָאנוצ ןטימ ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,החּפשמ רענישולַאק
 ןשיווצ -- .רעטעברַאצרַאװש ןוא רעברַאג ,רעכַאמ-ןצלעּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא
 םירוכיש ןעוועג עקינייא ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ביוהנָא ןוא ןט19 ףוס ,ןענייז ייז
 טרעדליש -- עלעגָאג עשטיא החּפשמ רעד ןופ םענייא .סעקינרוטנַאװַא ןוא
 גנולייצרעד ַא סנייז ןיא ,רענישולַאק ַא ןיילַא ,יקצובעשט ךורב רעביירש רעד
 ןוא רעטעברַא ןעוועג ןענייז *ךעלעגָאנ= עלַא ,(1928 עשרַאוו ,סנטָאזע ךוב ןיא)

 ןעמָאנוצ רענדָאמ רעד .,לאלצב רעטָאפ סהמלש ךיוא ױזַא ,סעקינשַאּפערָאה

 גנולייצרעד רעטנָאמרעד רעד ןיא ..ןענמה -- ןופ ךעלנײשרַאװ טמַאטש
 ןמה -- רוכש רעסיורג ַא ןוא רעריפזרעסַאוו ַא -- ןַאמ םעד בייױו סָאד טפור
 רעד ןעוועג זיא יקסווָאּפָאּפ המלש .(ןעמָאנ-םַאטשּפָא סנמה -- יגָאגַאה) יגגאה
 םוצ טסנרע ןעמונעג ךיז ,דנוב םוצ געוװו םעד ןענופעג) טָאה סָאוװ ,רעטשרע
 טרעהעג ןוא דעוט רעװויטקַא ןַא ןרָאװעג ןוא ןסקַאוװעגסיױא זיא רע .ןענעייל
 -עג םעד טימ ךיז טָאה החּפשמ יד .דנוב ןופ טעטימָאק רענישולַאק םוצ
 טײקכַאװש ַא ןוא ןעמיטש ענייש טַאהעג עלַא ןבָאה סיקסווָאּפָאּפ יד ,טסוחי
 טַאהעג ביל קרַאטש ןוא םיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה המלש ךיוא .תונזח וצ
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 ןרַאפ ןענװַאד לָאמַא רע טגעלפ ,רעמורפ ןייק טשינ ןיילַא םגה ןוא .הניגנ
 ןייטשייב טנעקעג טינ טושּפ טָאה רע .לכעלוש שהכאלמ-לעב ַא ןיא דומע
 ..זיא רע ןגנמ-לעב ןוא הליפת-לעב רעטוג רעסָאװ ןזייוו ןופ ןויסנ םעד

 זיא'ס ןוא עשרַאוװ ףיוא טרישרַאמ 1920 ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו
 ,העושי עלַאיצָאס יד טמוק חרזמ ןופ זַא ,ןביולג רעזייוולייט רעד ןעוועג ךָאנ

 ןרָאװעג טעדליבעגסיוא לסייוו רעד ןופ חרזמ טעטש עשיליוּפ יד ןיא ןענייז
 -ַאּפ המלש זיא ןישולַאק ןיא .סעקוועשטיּפ עלַא טימ ןעמָאקווער עקיטרָא

 קנעדעג'כ ,ןטעברַא עקיזָאד יד ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג טסידנוב סלַא יקסווָאּפ
 רעבָא .ןצנַאטסניא עשיטָאטש ערעדנַא רעדָא םָאקוװער ןיא יצ יונעג טשינ
 ןעמָאקווער יד ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד ,טציא יוו יונעג ךיא קנעדעג ךַאז ןייא
 הנמלַא עכעלגעמרַאפ-טשינ  ַא ,עמַאמ ןיימ .ןעװעטַאבעלַאב ןביוהעגנָא ןבָאה
 טמוק .בלעוועג-זייּפש ַא טימ טרעטַאמעג ךיז טָאה רעדניק עניילק סקעז טימ
 ַאזַא טימ ,טסינומָאק ַא ןופ יורפ ַא ,ענעדיי עטעשטשַארכעצ ַא ןײרַא זנוא וצ
 ןגרָאמ .רַאסימָאק ןרָאװעג זיא ןַאמ ןיימ זַא ,ןסיוו ריא טלָאז ,הרש הנח : ןומזּפ
 טנכער ןוא -- רעקוצ ָאליק 10 ,לעמ) ָאליק 20 ןקישניײרַא רימ ריא טזומ
 רעטצניפ טרעוו ןעמַאמ רעד .ןטקודָארּפ הליגמ עצנַאג ַא סיוא ךָאנ ייברעד

 ריא ןקידירפַאב וצ ידכ ,רעדניק ייווצ ַא ןכשמרַאפ) ייג שטָאכ : ןגיוא יד ןיא
 עמַאמ ענעכָארבעצ יד טָאה ןענייוועג עגנַאל ךָאנ ,טיטעּפַא ןשירַאסימָאק
 ןסעומשוצרעביא ןטַארעג ריא טָאה עכלעוו ,עטנכש ַא ןופ הצע יד טרעהעגסיוא
 ןייז טנעק ריא; :טגָאזעג ןסַאלעג ריא טָאה רע .ןיקסווָאּפָאּפ המלש טימ
 רַאפ ףמַאק ןטכערעג רעזנוא טימ ר"מ ןעניימ סָאד טשינ ,קיאור ןצנַאגניא
 וצ טגַאװעג טשינ רעמ עשרַאסימָאק יד טָאה ןעמַאמ רעד ."ןבעל רעסעב ַא
 טשרע ךיא בָאה רעטרעוו עטסנרע רָאּפ סיקסווָאּפָאּפ ןופ| ןיז ןפיט םעד .ןעָארד
 ,ךעמונַאב רעטעּפש ןרָאי טימ

 ,ןטערטוצּפָא ןרָאװעג ןעגנואווצעג זיא ײמרַא עשיטסיװעשלָאב יד ןעוו
 טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא המלש זיא
 ןצנַאגניא ,בֹגַא) ןָאזרעּפ ייווצ ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמַאזזצ טלעטשעג םיא
 טּפשמרַאפ זיא יקסווָאּפָאּפ ,טכירעג ןשירעטילימ ַא וצ (עקיטעט ןייק טשזנ
 ןרעטנוא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג ןוא טיוט םוצ ןרָאװעג
 ןטעּפש ןיא סָאד זיא ןעוועג .ןישולַאק ןיא שזַאטנעמצ ןכעלטסירק ןופ  טיױלּפ
 תודע ןענייז רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ לטעטש עצנַאג סָאד ,1920 רעמוז
 -צרַאה ןעוועג ןענייז םלוע ןסיורג ןופ ןענייוועג ןוא ןעמזַאּפס יד .ןעוועג
 טױט:רעריטרַאמ ןייז ןופ טנעמָאמ ןיא --- יקסווָאּפָאּפ המלש ןוא ,עקידנסייר
 יד ןיא ןבילבעג זיא -- ןישולַאק ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,ןרָאי עגנַאל-עגנַאל ףיוא טנגעג רעד ןופ ןטסידנוב עלַא ןופ רעצרעה

*5 
 לא א

 ןבָאה (סגרעבנייטש ןוא סיקסוװָאּפָאּפ "ךעלעגָאג; החּפשמ רעד ןופ
 -יישרַאפ ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןוא דנור םוצ טרעהעג עלַא טעמכ םעדכָאנ
 ַא טמותירַאפ טָאה המלש .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעזנוא ןופ ןגייווצ ענעד
 םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעדניק עניילק ייווצ טימ  יורפ
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 .טפנוקוצ דנוב טנגוי ןיא וויטקַא ןעוועג זיא לשייפ ןוז ןייז .השורי סנטַאט
 ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל ,ןהמלש ןופ רעדורב רערעגניי ַא ,יקסווָאּפָאּפ םייח
 טָאה -- גרעבנייטש המלש -- רעגָאװש ַא ,טעטימָאק-יײטרַאּפ ןיא דילגטימ
 סלַא ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא זיא ןוא ןטסידנוב עטסיירטעג יד וצ טרעהעג
 -עגרַאפ-טשינ ןיימ -- קינעמילּפ ַא ,טַאר-טָאטש םוצ טַאדידנַאק רעשידנוב
 רָאטקורטסניא ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא -- גרעבנייטש לרעב רבח רענעס
 רעטסעווש ןייז ןוא ,ןרעטשנגרָאמ בולק"טרָאּפס-רעטעברַא רענישולַאק ןופ
 ףיוא .טפנוקוצ .ב .י ןוא ףיקס ןיא וויטקַא טעברַאעג טָאה גרעבנייטש ימענ
 -סױרַא ךיז "ךעלעגָאג, יד גנוקריוו רעשידנוב ןרָאי ליפ ךָאנ ןבָאה ןפוא ַאזַא
 -יטרַאמ סָאד ןטכױלַאב טָאה ןעמעלַא ייז .הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא טקורעג
 רעביירט ריאמ .יקסויָאּפָאּפ המלש טסידנוב ןופ טכיל-רער

3 

 ןַאמהעל לאומש
 -רַאװ ןיא ןברָאטשעג -- 1886 רעבָאטקָא 22 םעד עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ,1941 רעמוז ָאטעג רעוועש
 ,רחוס ןכייר ַא ,רעטעפ ַא ייב ןגיוצרעד ךיז ןוא םותי ַא ןרָאװעג רָאי 4 וצ

 רחסמ טריפעג ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב
 ,ץלָאה ןוא רוטקַאפונַאמ טימ

 רַאפ טכוזַאב 1910 ןיא .רָאלקלָאפ ןעלמַאז טימ ןעמונרַאפ ךיז 1902 ןופ
 טלמַאזעגפיונוצ ןבעל ןייז ןיא .ךעלטעטש ןוא טעטש 50 רעביא קעווצ םעד

 "טנפערַאפ ..ג .ד .א רעטרעװכירּפש ,תוישעמ ,רעדיל רעדנעב טרעדנוה ךרעב
 םורַא טייצ-עיצולָאװער רעד ןופ רעדיל) טייהיירפ ןוא טײברַא רעכיב יד טכעל

 -רַאפ ןיא ןעגנולמַאז ייר ַא ןוא ,(1928) רעדיל-םיבנג ,(1921 ןיא סיורַא ,5
 רַאפ שפנ-תריסמ ןוא טפַאשיירט ןייז .רָאלקלָאפ רַאפ סעבַאגסיוא ענעדייש
 ,גנורעדנואווַאב סנעמעלַא ןפורעגסיורַא טָאה ךַאז רעד

 -כיילג ןוא הדבוע-למַאז רעד ןיא טכיורברַאפ רע טָאה ןגעמרַאפ ןייז

 רע זיא טייצ רָאי 40 .הסנרפ םשל טעברַא ןייז טקיסעלכַאנרַאפ קיטייצ

 יילרעלכ ליומ-סקלָאּפ ןופ ןעלמַאזפיונוצ ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט

 יד טימ וליפַא ,ןטכיש עלַא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא רע ,ןעגנופַאש
 עילימַאפ ןייז ןופ רעגנוה ןוא טיונ יד ךיוא .קעד ןופ עטסקירעדינ עמַאס
 -רעדמוא ןעוועג זיא רע .םעד ןופ םיא ןסײרוצּפָא חוכב ןעוועג טשינ ןענייז
 עקידארומ יד ןיא .1941 רעמוז -- ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ךעלדימ

 יד ןשיװצ רקיעב ,ןַאמהעל טָאה םונהיג-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןעגנוגנידַאב
 ןייז טימ .לַאװק-סקלָאפ ןופ טּפעשעג רעטייוו ,ץניװָארּפ רעד ןופ םיטילּפ

 טָאה רערעדנַא םוש ןייק סָאװ ,טפירש-ןפילגָארעה רעטכַארטעגוצ לעיצעּפס

 ןוא רעטרעוו-סקלָאפ יד טנכייצרַאפ רע טָאה ,ןענעיילרעביא טנעקעג טשינ

 ..ןייג ןרָאלרַאפ ןופ ןטיהרַאפ טלָאװעג ייז ,םינוגינ

 ןוא ןענַאמהעל זיב רענייקק :ןבירשעג יקצולירּפ חנ טָאה םיא ןגעוו

 ,ןבעל-סקלָאפ ןטסטכע םניא ףיט ױזַא טקוטעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה ,םיא ץוח

 "רַאפ ךרוד ןרָאװעג ןסירעגטימ ,ןרעסַאװ-רעטנוא יד ןיא ןעמואוושעג זיא רע
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 טזָאלעגּפָארַא ,רעבירג-לסעק ןיא ךיז טיירדעג ,ןעמָארטש-רעטנוא ענעגנַאג

 ,טנעמָאמ רעד) "תורצוא טימ ןעמוקעג רעױּפַאק -- קעד רעד וצ זיב ךיז
 ,(1932 רַאורבעפ 12 ,עשרַאװ

 א

 ףלָאוװ רעדורב ןייז ןוא לאומשי

 זַא ןוא טסידנוב ַא ןרָאװעג ןרָאי עגניי ענייז ןיא זיא ןַאמהעל לאומש

 -טלעו רעטשרע רעד תעב .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןייגסיוא ןייז זיב ןבילברַאפ

 ןופ ןוא בולק-רעסָארג ןשידנוב ןופ רעדנירג יד ןשיוצ ןעוועג רע זיא המחלמ

 -ידיי עטסערג יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,קעטָאילביב-רעסָארג רעד

 --ןַאמהעל ףלָאװ--רעדורב רערעגניי ןייז ךיוא .עשרַאװ ןיא קעטָאילביב עש

 ןופ רָאטקערָאק ןעװעג 1939 -- 1916 ןרָאי יד ןיא) טסידנוב ַא ןעוועג זיא

 רעטייווצ רעד ןופ ביוהנָא ןיא ןברָאטשעג ,עשרַאו ןיא עסערּפ רעשידנוב רעד

 ,(המחלמ-טלעוו

 ירטטנמצס רָאי 42 :טרַאה .י .1987 עשרַאװ ,ךובלמַאז ,ןַאמהצל לאומש :  .ב

 רָטד ןופ ןָאקיסקלל :ןעזייר ןמלז ,1049 קרָאי-וונ ,גניר-רשטעברַא טנעמטרַאּפער

 והיעשי .1080 ענליוו ,דנַאב רעטייווצ ,טינָאלָאליפ ןוא טסרּפ ,רוטַארעטיל רצשידיי

 ןציטָאנ : םולבלעגניר לאונמע .1089 רַאורבעֿפ ,ביבא-לת ,ןגַארפ-סנבצל ;קנורט

 .1041 רעבָאטקָא ,קרָאו-וונ ,טייצ רצזנוא .1992 עשרַאוו ,ָאטָעג רטווששרַאו ןופ

 .ה .ש י ,1947 לָאערטנַָאמ ,2 ,ןָאקיסקצל ןיימ : שטוווַאר ךלמ
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 ןַאפשטָאר םהרבא

 1947 רַאורבעפ 20 םעד ןברָאטשעג ,עשרַאו ןיא 1887 םורַא ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא

 רעטומ יד .רעטָאפ ַא ןָא ןסקַאװעגפיױא ןוא םותי ַא ןרָאװעג רָאי 6 וצ

 : טוי עגרַאק ריא טָאה ,ענעדיי עמורפ ַא ,האל

 2 ר ףיוא לבלעוועג-זייּפש ַא ןופ ןגיוצעג הנויח

 ,סַאג עקסוװָאבישזג

 ַא ןרָאװעג -- ןטעברַא קעװַא ירפ רָאג

 -- ןעמָאנ ןרעטנוא .רעגייב-עוושישּפ

 ןרָאװעג רע זיא רעגייב-עוושישּפ למהרבא

 .ןזיירק-רעטעברַא עטיירב יד ןיא טנַאקַאב

 -ולָאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא גניי

 רעקירָאיי16 סלַא .גנוגעװַאב רערענָאיצ

 ןופ ןעייר יד ןיא ןיוש ךיז רע טניפעג לגניי

 רע טמענ דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא .דנוב

 ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןיא לייטנָא
 עכעלטע טרעו ,1907-1904 ןרָאי יד ןיא
 ,תוסיפת רעװעשרַאװ ענעדיישרַאפ ןיא טציז ןוא טריטסערַא לָאמ

 .רעוט רעשיטקַארּפ רעטוג ַא ןרָאװעג ןוא ןסקַאוװעגסיױא זיא םהרבא

 יד ןופ ןבעל סָאד .רענדער-ןסַאמ רעכעלכַאז ַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג

 טימ טרעדלישעג סע טָאה ןוא טנכייצעגסיוא טנעקעג רע טָאה רעטעברַא

 גנודליב ךס ַא ןעגנערב וצ ןזיװַאב טשינ טָאה רע שטָאכ .ךַארּפש רערָאלק ַא

 ,רעטעברַא רעקיניזטסואווַאב ַא יװ ןיוש ,רעבָא רע טָאה ,םייה רעד ןופ

 רַאפ סערעטניא ןקידעבעל ַא ןטלַאהעגנייא ןוא טנעיילעג ךס ַא רעטעּפש

 26 222 רע עג

 'רוביא :

 -ַאב ןעועג זיא רע .ןגָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטערָאעט ענעדיײשרַאפ

 ןפלָאהעג םיא טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טנװַאה

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוו יד ןגעוו ןעגנוניימ עטסעפ ןטעברַאוצסיוא

 ,ןסיו שיטערָאעט ןוא גנורַאפרעד-סנבעל עכייר ןייז .גנוגעווַאב-רעטעברַא

 -עד ןטוג ַא טכַאמעג םיא ןופ ןבָאה ןטייקיאעפ עשירענדער ןוא קיגָאל ןייז

 -ַאטשעג רעגייב-עוװשישּפ למהרבא זיא עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא ,טנַאטַאב

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב רעבָא ,גנוגעװַאב רעד ןופ טייז ַא ןיא ןענ

 .רעוט-יײטרַאּפ רעפייר ַא טלָאמעד ןיוש זיא רע .קיטעט רעדיו רע זיא

 -עגפיוא תוברוח יד ןופ טָאה סָאװ ,טכיש םענעי וצ טרעהעג טָאה ןַאּפשטָאר

 -ָארּפ יד ןופ רעיוב ַא ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב עשידנוב עטײנַאב ַא טיוב

 עשיטילָאּפ ןוא ןקיירטש טימ טריפעגנָא ,עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ םוצ טרעהעג טָאה רע .סעיצקַא

 דנוב ןופ (גנוטכירנייא עקידנריפנָא עטיירב ַא) וויטקעלָאק םוצ ןוא ןענייארַאפ

 -עוַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש .עשרַאװ ןיא

 ,טעטש ערעדנַא ןוא (רעטעברַא-רעדעל ןופ רטנעצ ַא) ,םָאדַאר ןיא גנוג

 .עקירעמַא ןייק ןַאּפשטָאר טמוק המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ

 ןענייז ָאד ךיוא .ןכַאפ עכעלטע ןופ רעּפעש ןיא טעברַאעג ָאד טָאה רע
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 ,דנוב ןטימ ןוא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ ןעוועג ןעקנַאדעג ענייז
 ןייז .קרָאי-וינ ןיא בולק ןשידנוב םוצ טרעהעג רע טָאה טייצ עצנַאג יד
 ךיז טָאה רע .טנעקעג טשינ רע טָאה גנוגעװַאב רעגיה רעד ןיא רעוט ַא

 -עטלעהרַאפ עקידנריטסיזקע יד טימ ןכַאמ םולש ןוא ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ

 -שידיי ַא ןיא לקיטרַא ןַא ןקזרדּפָא זיולב רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןשינ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .לַאנרושז ןשיטסילַאיצָאס
 .עיצקעס רעשידיי ריא ןוא ײטרַאּפ

 רערעװש ַא ןופ ןטילעג רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי 12 עטצעל יד

 ענייז ןסילש ןזיב .ןדייל ךס ַא טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאװ ,טײקנַארק-ץרַאה

 ןוטעגנײרַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טשינ לָאמנייק רע טָאה ,קידנעטש ףיוא ןגיוא
 -רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ םינינע יד ןיא ץרַאה ןוא ּפָאק ןטימ
 ריא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןעוו .גנוגעוװַאב
 ןענַאּפשטָאר רַאפ סע זיא ,םי טייז רענעי ןופ ןטסידנוב ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה
 ןגעוו ךיז ןדײײרוצכרודַא ייז טימ ןעמַאזוצ גנושירפּפָא עקיטסייג ַא ןעוועג
 ,ןגַארפ עלעיפיצנירּפ ןוא עלעוטקַא ענעדיישרַאפ

 ןטייצ עשירַאצ יד ןופ עקטסידנוב עוויטקַא עקירָאיגנַאל ַא ,ַאזָאר יורפ ןייז
 ןיא 1955 ץרעמ 1 םעד ןברָאטשעג זיא ,(טריטסערַא לָאמ עכעלטע ןעוועג)
 ,קרָאי-וינ

 עשרַאוװ --- ץעלדעש) רעיימ דוד ןוא ,ַאזָאר הנמלא רעד ןופ עיצַאמרָאפנוא : .ב

 -וינ ,רצקפוו רעד .1947 רַאורבעפ-רַאונַאי ,קרָאו-וינ ,טייצ רשונוא .(קרָאו-וינ --

 .ה .ש 0 .1947 ץרעמ 1 קרָאי

 ןָאסלעכימ ןָאעל

 ,1888 םורַא ןריובעג

 טימ ןטּפָאהַאב ךיז ןָאסלעכימ ןָאעל טָאה רעליש רעגניי סלַא ןיוש
 -ער רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא .עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 גנוגעװַאב רעלַאגעלמוא רעד ןיא ויטקַא ןעוועג רע זיא 1905 ןופ עיצולָאװ

 ןופ רַאטערקעס רעד רע טרעװ 1907 ןיא .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ

 ןייארַאפ רעד זיב רעטעברַא-יוב ןוא -לַאטעמ ןופ ןייארַאפ ןלַאגעל טלָאמעד

 .ןרָאװעג טכַאמרַאפ ײצילָאּפ רעד ךרוד זיא

 רעד ןיא ןָאעל רבח ךיז טניפעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 ןיא ןטכַאלש עקידארומ יד ךרוד טכַאמ ןוא טַאדלָאס סלַא ײמרַא רעשיסור

 -ַאב עשיטסילַאיצָאס יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא ללכב המחלמ יד .,ןטַאּפרַאק יד

 -טלעו רעד ןופ ךורבסיוא םעד ןטלַאהוצּפָא לגוסמ ןעוועג טינ זיא גנוגעוו

 יד ףיוא ערעדנַא יד ןגעק ענייא ןעייטש רעירַאטעלָארּפ סָאװ ןוא הטיחש

 "עג שיטסילַאעדיא ןפיוא קורדנייא ןרעווש ַא טכַאמ ,ןטנָארפ ענעדיישרַאפ

 -רעטישרעד ַא עשרַאװ ןייק םייהַא םוא ךיז טרעק רע .,ןָאעל רבח ןטמיטש

 קידנעמוקקירוצ ,םזילַאיצָאס ןיא ןביולג ןייז טשינ רעבָא טרילרַאפ רע ,רעט

 -נייא קירוצ ךיילג ךיז טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ןענָאעל רַאפ זיא םייהַא

 ,דנוב ןיא ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןרעדילג

 ןוא רעיוב יד ןופ רענייא ןָאסלעכימ רבח טרעװ המחלמ רעד ךָאנ
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 רע זיא טייצ עגנַאל ַא .עיצַארעּפָאָאק:רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעריפ

 יד טימ ןעמַאזוצ ,.טייקינייא וװיטַארעּפָאָאק-רעטעברַא ןופ רעטלַאװרַאפ רעד

 ץיּפש רעד ןיא רע טייטש טַאקשומ וואלסישזדז ןוא רעטלַא רָאטקיװ םירבח

 רעביא ןָאעל רבח טייג רעטעּפש .עלַארטנעצ טידערק-רעטעברַא רעד ןוכ

 ענייז קנַאד ַא ואוו ,עיצַארעּפָאָאק טידערק רעשידיי רענײײמעגלַא רעד וצ

 -יד יד ןופ רענייא ןכיגניא רע טרעװ טייקנבעגעגרעביא ןוא ןטייקיאעפ

 -ָאד םעד ןלױפ ןיא ןוזיטַארעּפָאָאק עסשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןופ ןרָאטקער

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב רע טמענרַאפ טמַא ןקיז

 טשינ לָאמניײיק ןָאעל 'ח טָאה הביבס רעכעלרעגריב רעד טָא ןיא ,(1929)

 םוצ טיײקירעהעגנָא ןייז ןוא ןעגנואיושנָא עשיטסילַאיצָאס ענייז ןליוהרַאפ

 .דנוב

 ןָאעל רבח ךיז טפרַאװ עשרַאװ טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד יווװ םעדכָאנ

 -וואורּפעג רעווש רעד רַאפ טייקיטעט:-ףליה רעד ןיא ןערב ןצנַאג ןטימ ןייֵד;

 -נעעזעגנָא יד ןופ רענייא טרעוו ןוא ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי עט

 ןיא רעוט עטסנרַאפרעד יד וצ טרעהעג רע .טיבעג םעד ףיוא רעוט עטס

 ןשידרערעטנוא ןופ טעברַא-ספליה רעד ןיא וויטקַא ךיוא זיא ןוא טניָאשזד

 ,דנוב

 יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טגנערבעגמוא רע זיא רָאי 54 ןופ רעטלע ןיא

 רעסאוװ .מ ,ןדיי רעװעשרַאװ

0 

 עלרעפ עשוהי
 סיצַאנ יד ךרוד טגנ:עד-עגמוא -- ןליוּפ ,םָאדַאר ןיא 1888 ןריובעג

3, 

 יה טפיוקעגפיוא -- ?שזדַאינַאש; ַא ןעװעג זיא דעזייל רעטָאפ רעד

 לגניי ןייז טָאה רָאי 12 זיב .רעפרעד יד ןיא

 טָאה םעד ךָאנ .רדח ןיא טנרעלעג עלעיש

 ןיא לגניי-קיש ַא יװ ןבעגעגניירַא םיִא ןעמ

 עגניי סָאד זיא 1905 ןיא .םָארק-טינש ַא

 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא לרוחב
 רעטלעטשעגנָא -קנַאב ַא יו רעירפ טעברַאעג
 רעטלע ןיא .רעטלַאהכוב ַא יו רעטעּפש ןוא

 ןייז טכעלטנפערַאפ רע טָאה רָאי 20 ןופ

 .טעברַא עשירַארעטיל עניילק עטשרע
 רע טָאה ,ןוטעגנָא ןייפ ןוא רעקנַאלש ַא

 ןקיטומטוג ַא ןגָארטעג דימת ןּפיל ענייז ףיוא

 ,טדערעג םיא טימ טָאה ןעמ ןעוו .לכיימש
 טָאה'מ זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןעמ טָאה

 ,שטנעמ ןטוג ַא ךיז רַאּפ

 סעצרּפ רעטנוא .זיוה ןיא ןצרּפ .ל .י וצ רעײגנײרַא ןַא ןרָאװעג זיא עלרעּפ

 .ןסקַאװעג שירַארעטיל רע זיא ,לגילפ
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 רעד ןיא טילבעגרעדנַאנַאפ קרַאטש ךיז טָאה טנַאלַאט סעלרעּפ עשוהי
 טָאה רע .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ טייצ רעשירעפעש ןוא רעקיאורמוא
 זיא קרעו ענייז ןיא : רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טרָאװ ןגייא ןייז טגָאזעג
 -סקלָאפ שיּפיט סָאד יא ,ןבעל עשיטָאטש-סיורג סָאד יא ,לטעטש סָאד יא ָאד
 טײקמַאזקרעמפיוא ליפ סרעדנוזַאב .עכעלרעגריב-שיכָאנס סָאד יא ,עכעלמיט
 ענייז ,ןעגנואיצַאב בייוו-ןוא-ןַאמ יד ןוא ןטלַאטשעג-ןעיורפ טקנעשעג רע טָאה
 -עטיל רעשידיי רעד ןיא סעיציזָאּפ עטסעפ ןענייז ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד
 ןופ ןדיי ,עווַאּפ ענעדלָאג יד קרעוו יד ןענייז טרעוו ןקידנביילב ַא ןופ .רוטַאר
 ןענייז ןעגנורעדליש ענייז .ערעדנַא עקינייא ןוא ןסַאגרעטניה ,רָאי ץנַאג ַא
 ,ענייר ַא ןוא עטכייל ַא ךַארּפש יד ,ערָאלק

 ןבילברַאפ טימעג ןייז ןיא עלרעּפ זיא ,טנעגילעטניא ןַא ךעלרעסיוא
 ,*שזרַאינַאש, ַא ןופ דניק ַא ,דיי רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב
 ,טַאהעג ביל סע טָאה רע ןוא ןבעל-סקלָאפ ןופ רענעק רעטוג ַא ןעוועג זיא רע
 וצ עביל יד רעבָא ,ויטקַא ןעוועג טשינ רע זיא ךעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ
 רָאּפ ַא ,רָאי 50 בורק ןופ רעטלע ןיא ןיוש ,םיא טָאה ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד
 ןיא ןטערטוצנײרַא ןגיואווַאב המחלמ-טלעװו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי
 -עברַאטימ עטלָאצַאב-טוג ןייז ןבעגעגפיוא וליפַא רע טָאה םעד בילוצ .דנוב
 ואוו ,טנעמָאמ רעד גנוטייצ-גָאט רעכעלרעגריב רעסיורג רעד ןיא טפַאשרעט
 ךס ַא טימ שטנעמ ַא םגה ןוא .ןענַאמָאר ענעזעלעג קרַאטש טקורדעג טָאה רע
 -טנגוי ַא יו קידתומימת טריפעגפיוא ךיז דנוב ןיא רע טָאה ,טפַאשגולק-סנבעל
 -כַא עטסכעה יד ןזיװעגסױרַא ןוא רָאג זיב ןילּפיצסיד יד ןטיהעגּפָא .רעכעל
 -ַאזינַאגרָא רעד ןיא עיצקנופ ַא טריפעגסיוא טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי וצ גנוט
 טָאה --- "ןעקנָאלבמורַא ןגנַאל ַא ךָאנ ןעמוקעגמיײהַא ךיא ןיב ךעלדנע, .עיצ

 ,דנוב ןיא טירטניײרַא ןייז ןגעוו לכיימש ַא טימ טגָאזעג רע

 -רַאפ רע טָאה עפָארטסַאטַאק-המחלמ רעסיורג רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 רע זיא גרעבמעל ןיא .עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא גרעבמעל ןיא רעירפ טגנערב
 ןעמוקעג רעטעּפש זיא רע .ןייארַאפ-רעביירש ןשידיי ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 -רערעטנוא רעד ןיא ןכַאז עקינייא טקורדעגּפָא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק
 -יטסניא עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא קיטעט ןעוועג ןוא דנוב ןופ עסערּפ רעשיד
 ,סעיצוט

 םנהיג ירודמ העבש ןעגנַאגעגכרודַא עלרעּפ זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 דנַאטשפיוא ןכָאנ ןזיב סעיצַאטרָאּפעד עלַא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןזיװַאב ןוא
 ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןוז ןטימ ןעמַאזוצ רע זיא ףוסל ,1942 יַאמ-לירּפַא ןיא
 יד ןבָאה 1942 רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ ןוא ןעזלעב-ןעגרעב רעגַאל ןשטייד ןיא
 ,טגנערבעגמוא םיא רעדרעמ-יצַאנ

 -יפ ןוא טסצרּפ ,רוטַארעטיל רצשידיי רֶצֹד ןופ ןָאקיסקעל : ןעזייר ןמקז :; .ב

 -ידיי ןוא שידיי ןושל : ןווטשלעקנופ ָאעל .1980 ענליוו ,דנַאב רעטייווצ ,עיגָאלָאל
 ,1947 ,לָאערטנַאמ ,2 ,ןָאקיסקצל ןיימ : שטיוװַאר ךלמ .1094 עקיסקעמ ,םויק רֶעט

 .קרָאי-וינ ,1980 טסוגיוא-ולוו ,טייצ רעונוא ;  טרַאה .ו

 .ה .ש י
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 יקסרַאמַארק אנינח

 ןברָאטשעג -- (טנגעג רעװעשרַאװ) געשזבָאלַאיב ןיא 1893 ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1952 רעבמעטּפעס 8

 ןאנינח ןעגנואווצעג טָאה טיונ יד .,דמלמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז
 .רעכַאמ-ןשַאמַאק ַא ןרָאװעג זיא רע .ןטעברַא ןייג וצ גניי רָאג

 ןרָאי יד ןיא ,לגניינרעל סלַא ךָאנ

 ,עיצקַאער רעשירַאצ רערעווש רעד ןופ
 רעשידיי רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא
 .עשרַאװ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע
 -רַאו רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןיוש רע
 ןעמ .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועש
 -לָאמעד יד ףיוא ןעזעג טפָא םיא טָאה

 ןיא רעדָא ,דנוב ןופ סעשזריב עקיט
 "ישזד ףיוא סעינרַאיװַאק עמערָא יד
 ךיז ןגעלפ ןטסידנוב יד ואוו ,סַאג עק

 אנינח רבח זיא טלָאמעד ןיוש ,ןעלמַאז

 -טפַאשנדייל ןיא ןגיוצעגנײרַא ןעוועג

 זיא ןבעל ץנַאג ןייז .סעיסוקסיד עכעל
 -ירפַאב סָאװ ,רעכוז ַא ןבילברַאפ רע
 ,ןתמא ערַאבגנַאג טימ טינ ךיז טקיד

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןוא עטסעב ענייז ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 -רעטעברַא סלַא ןרָאי עטסרַאבכורפ

 טנַאּפוקָא ןשטייד םעד ןגעק ףמַאק ןקידרדסכ ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ,רעוט
 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקידנסקַאװ רעד ןופ טכער-ץנעטסיזקע יד רַאפ
 -רעדנַאנַאפ לענש ןטפַאשנגייא ןוא ןטייקיאעפ סיקסרַאמַארק ךיז ןבָאה ,גנוגעוו
 ,עּפורג-וויטַאיציניא רעטמירַאב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ,טילבעג
 ןיא גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד טיובעגפיוא טלָאמעד טָאה סָאװ
 טפַאשרעריפנָא יד טעדליבעגסיוא רעטעּפש טָאה עּפורג עקיזָאד יד .,ןליוּפ
 ןעוועג זיא אנינח .עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד ןופ
 ןענַאטשעג זיא ןוא רעטעברַא-רעדעל רעשידיי יד ןשיוװצ רעלוּפָאּפ רעייז

 טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ רעייז ןופ שארב

 ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ גנוריפנָא רעד וצ טרעהעג רע

 יַאּפוקֶא רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא אנינח זיא 1916 ןיא

 .גרעבלעוװַאה רעגַאל-ןעגנַאפעג םעד ןיא טקישרַאפ םיא טָאה יז ,טכַאמ-עיצ

 גניטימ ןסיורג ַא ףיוא עדער ַא סנייז בילוצ ןעמוקעגרָאפ זיא טסערַא רעד
 עפרַאש ַא ןטלַאהעג טָאה רע .סַאג עווָארַאק ףיוא עמַארָאנַאּפ לַאז ןיא דנוב ןופ

 ,טנעגַא-ײצילָאּפ רעשטייד רעד ,ןטנַאּפוקָא יד ןוא המחלמ רעד ןגעק עדער
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 -עג; ַא יװ ,ןריּפַאּפ יד ןיא טנכייצרַאפ םיא טָאה ,טריטסערַא םיא טָאה סָאװ
 ,"ןובירט-סקלָאפ ןכעלרעפ

 קירוצ אנינח רבח טמוק המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןרַאפ
 -עפָארּפ ןוא רעשידנוב רעד ןיא קיטעט רעטייוו זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק
 -עגסיוא קרַאטש ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב רעלענָאיס
 ,רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ םענעסקַאװ

 עטרבח ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ עקירעמַא ןייק רע טרירגימע 1921 ןיא
 ,םירמ

 ויטקַא ןייז טװאורּפעג יקסרַאמַארק אנינח טָאה עקירעמַא ןיא ָאד ךיוא
 רעד ןיא ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןיא -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעגיה רעד ןיא
 ,ןעניפעג טנעקעג טשינ טרָא ןייק רעבָא ךיז טָאה רע .רעשיטסינָאינוי-דיירט
 יד ,ןעגנוריפ ןוא ןדָאטעמ עגיה יד וצ ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע
 ,ןבעגעג ּפַאלק ןרעטיב ןייא טינ םיא טָאה טייקכעלקריוו עשידיי רענַאקירעמַא
 ,ןסירעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה אנינח רבח רעבָא ,טרעטשעצ תומולח ענייז ךס ַא
 ,טכַארטעג ךס ַא ןוא טנעיילעג ךס ַא ,טשרָאפעג ןוא טכוזעג ,טלגנַארעג

 -לטייב סלַא ּפַאש ןיא טעברַאעג ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב
 -לוק ,ןשיטילָאּפ םעד -- בצמ םעד רעביא טקיטייװעג רע טָאה ,רעטעברַא

 טײקיטכעמנָא ןייז רעביא ןוא רעטעברַא יד ןופ -- ןלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןלערוט

 .עגַאל יד ןרעסעברַאפ םוצ סעּפע ןגָארטוציײב

 ןופ שטנערב-רעטלַא-ךילרע ןופ דילגטימ ַא יװ ןברָאטשעג זיא רע
 ןייז ןלָאצּפָא ןעוועג זיא טיוט ןרַאפ שטנואוו רעטצעל ןייז ,גניר-רעטעברַא
 זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד רעייטש
 .ןביילב טשינ בוח-לעב ןייק דנוב םעד ליװ רע

 יקסדורגַאװַאנ לאונמע

0 

 ןַאמרעביולג השמ

 רעד ייב 1919 לירּפַא 5 םעד ןסָאשרעד -- קסניּפ ןיא 1892 ןריובעג
 | ,ריטסַאנָאמ ןופ טנַאװ

 ןוא דיסח רעמורפ ַא ןעװעג זיא רעטָאפ רעד .קחצי םהרבַא ןופ ןוז
 ,גנודליב עכעלטלעוו טגָאמרַאפ ךיוא

 רע טָאה רעטעּפש .הרות-דומלת ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה להשמ

 ,גנודליב -טסבלעז וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא ןוא עיזַאנמיגָארּפ ַא טקידנעעג
 -ַאב ןעועג רע זיא רָאי ייווצ ,ןכַארּפש עכעלטע טשרעהַאב טוג טָאה רע
 ןעוועג טייצ ַא זיא ןוא שטידיינ טַאקָאװדַא םייב רַאטערקעס סלַא טקיטפעש
 .טנייה רעד גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעקסניּפ

 -נוב ַא ןרָאװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא
 רעבלעז רעד ןיא ,רעוט-ללכ רעשיגרענע ןַא יו טקורעגסױרַא ךיז ןוא טסיד
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 זיא םורַא טייצ ַא ןיא ,רעטלַאהכוב ַא יו טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא טייצ
 .דנוב ןופ טעטימָאק רעקסניּפ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע

 -עג ןפַאשעג זיא'ס .טָאטש יד ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה 1915 ןיא
 עשיטָאטש יד טימ ןטלַאװרַאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רעגריב ַא ןרָאװ
 זיא טיונ יד .רעדילגטימ ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןאמרעביולג .םינינע
 ףליה ןעגנערב ןטערטעגוצ רע זיא תובהלתה טימ .עקידארומ ַא ןעוועג
 ןענעפע וצ שינעבילרעד ַא טלעוּפעגסיױא טָאה רע .רעדניק עמירָא יד רַאפ
 -טלעוו:שידיי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש זיא סָאװ ,םייה-רעדניק ַא
 עכעלטפַאשלעזעג עטסקיטעט עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא ןַאמרעביױלג ,לוש עכעל

 זיא'ס ןעוו .גנוטייצ רעקיטרָא ןַא ןיא טעברַאעגטימ קיטייצכיילג ןוא רעוט
 עשירעטילימ עשטייד יד טָאה ,(1917) עיצולָאװער עשיסור יד ןכָארבעגסױא
 -ייצ רעד ןיא ןרעוו טנָאמרעד טשינרָאג לָאז םעד ןגעוו זַא ,ןליופַאב טכַאמ
 ןאמרעביולג .שיסור ןוא שטייד -- ןכַארּפש ייווצ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוט
 ןגעו סעיינ עקידיירפ יד טָאה ,טָאברַאפ םעד טגלָאפעג טשינ רעבָא טָאה
 טָאה'מ .גנולײטּפָא רעשיסור רעד ןיא טקורדענּפָא עיצולָאװער רעשיסור רעד

 טָאה'ס ,טכירעג-סגירק ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא רע ןוא טרסמעג םיא
 רעד טלעטשעגנייא רעבָא ךיז טָאה םיא רַאפ ,ףָארטש-טיוט טָארדעג םיא
 ןעמוקעגּפָא רע זיא םעד קנַאדַא ןוא רָאטקַאדער רעשירעטילימ רעלעיציפָא

 ,ףָארטש רעניילק רָאג ַא טימ זיולב

 ןופ ןטערטּפָא ןרַאפ טרַאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב
 טשינ טושּפ זיא ,רָאלק ןעוועג טשינ זיא קסניּפ ןופ לרוג רעד ןעוו ,ןשטייד יד
 חרזמ ןופ ,ןקַאילָאּפ יד ברעמ ןופ ,טָאטש רעד טימ ןריפנָא לָאז'ס רעוװ ןעוועג
 ןשטנעמ ןבָאה -- ןטימ ןיא רעניַארקוא טימ ןשטייד יד ןוא סעקיװעשלָאב יד
 זיא ןַאמרעביױלג להשמ .תוירחַא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טַאהעג ארומ טושּפ
 -טָאטש רעד ןרעוװ וצ טומ םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג
 ךיז טָאה סָאװ ,טמַא רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעקידובכב ַא -- טנעדיזערּפ
 ."סַאג ןיא טרעגלַאװעג , טלָאמעד

 תוירחַא ,דובכ טימ טריפעגסיוא ןַאמרעביולג טָאה עבַאגפיוא ערעווש ןייז
 םיא ןופ ייז ןבָאה ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,טומ ןוא
 טָאה'מ סָאװ ,ןטקודָארּפ-זייּפש ןופ דַאלקס ןסיורג םוצ ןעלסילש יד טגנַאלרַאפ

 יד ןבעג וצ טגָאזעגּפָא טָאה רע .רעדניק יד רַאפ עקירעמַא ןופ טקישעג

 זיא רע רעבָא ,ןסישרעד וצ טָארדעג ןוא טריטסערַא םיא טָאה'מ ,ןעלסילש

 ןופ ןסיב םעד ןעמענוצ רעדניק ייב טשינ רָאט'מ זַא ,עקינייז'ס ייב ןבילבעג

 ןטקודָארּפ לייט ַא סָאװ ,םעד טימ טיירטש רעד ךיז טָאה טקידנעעג .ליומ

 .סעקיװעשלָאב יד ןעמונעגוצ ןבָאה לייט ַא ןוא רעדניק יד ןעמוקַאב ןבָאה

 םייב זיולב טשינ ןזיװעגסױרַא רע טָאה רעדניק רַאפ גרָאז עסיורג ןייז

 טייקיטעט רעכעלדימרעדמוא ןייז טימ ךיוא רָאנ ,זייּפש ייז רַאפ ןפַאשַאב

 טשינ רע טָאה ,רערעל ןייק ןעוועג טשינ ךַאפ ןופ זיא רע םגה .לוש רעד רַאפ

 רע .ָאװינ ןשיגָאגַאדעּפ ןכיוה ַא ףיוא ןלעטשוצקעװַא יז ןגָארטעגיײב קיניײװ

 וליפַא ןוא סנוויוא יד טצייהעג ,ןסַאלק יד ןיא טליּפשעג ןוא טנרעלעג טָאה

 .רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ ,עמירָא יד ןופ ךעלּפעק עניירמוא יד ןגָאװצעג
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 ןאמרעביולג זיא ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד יו םעד ךָאנ
 רעמירָא רעד תבוטל טעברַאעג ךס ַא ןוא טַאר-טָאטש ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג
 לירּפַא ןט5 ןופ גָאט רעלַאטַאפ רעד ןעמוקעג זיא'ס .קסניּפ ןופ גנורעקלעפַאב

 ,םע-תיב םעד טלגנירעגמורַא סָאװרַאפ ַא ןָא טָאה רעטילימ שיליוּפ ,9
 ַא ןוא ןוויטַארעּפָאָאק ריפ ןקינייארַאפ ןגעוו גנולמַאזרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס ואוו
 ףיוא ןדיי עקיטפרעדַאבטיונ רַאפ עציטש רענַאקירעמַא ןלײטרַאפ ןגעוו גנוציז
 טָאה'מ .רעטילימ ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןינב רעד זיא גנולצולּפ .חסּפ
 ןענייז רענלעז יד עכלעוו טימ ,ןשטנעמ 150 ךרעב ןופ םלוע ןַא ןעמונרַאפ

 וצ טריפעגוצ ,טלייטעגסיוא ןעמ טָאה ייז ןופ 235 ,קידתוירזכַא ןעגנַאגַאב ךיז
 ,םישודק רעקסניּפ 25 יד ןשיוװצ .ןסָאשרעד ןוא ריטסַאנָאמ ַא ןופ טנַאװ ַא
 -יולג להשמ ןעװעג ךיוא ןענייז ,טנַאװ רעד ייב ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ
 סטחוש םעד לוולעוו) ןַאמצָאה םהרבא לוש רעד ןופ רערעל יד ןוא ןַאמרעב

 ַא) ןילקיר קודצ ןוא (טסידנוב ַא ,רָאזיװָארּפ-קייטּפַא ןַא ךַאפ ןופ --- לקינייא
 ,(טסינויצ

 ןפיוא ןפורעגנָא לוש יד טָאה קסניּפ ןופ טפַאשרעטעברַא עשידיי יד
 -עג זיא לוש"ןאמרעביולג להשמ יד .רעטָאפ ןטגנערבעגמוא ריא ןופ ןעמָאנ
 טימ לוש-רעטסומ עקיסַאלק-?7 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא ןוא ןסקַאװ

 ,טעּפעשטעג רדסכ ךיז טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד .רעדניק טרעדנוה עכעלטע
 ןפרָאװעגרָאפ ןוא ןאמרעביולג להשמ ןעמָאנ םעד ןעמענוצּפָארַא טגנַאלרַאפ
 יז ןעוו ,1935 רעמוז זיב ןטלַאהעגסיוא ךָאד טָאה לוש יד .םיאטח ערעדנַא

 טרָא ריא ףיוא רעבָא ,ןסילש טזומעג ךיז טכַאמ רעד ןופ לעפַאב ַא טיול טָאה

 רעטלַא רעד טשרעהעג טָאה'ס ואוו ,לוש עיינ ַא ןרָאװעג טנפעעג דלַאב זיא

 ,ןאמרעביולג להשמ ןופ טסייג

 ןעוװעג זיא רבח רעטגנערבעגמוא רעד טרערַאפ ןוא טבילַאב טייוו יו
 סָאד .ןעגנוזעג טיוט ןייז ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,דיל-סקלָאפ ַא ןופ ןעז וצ זיא
 ןבעגעג רעדניק יד טָאה רע ואוו ,לוש רעד ןופ געוו סנַאמרעביױלג טרעדליש דיל
 טקידנערַאפ ןוא ריטסַאנָאמ ןופ טנַאװ רעד וצ ןטרָאד ןופ ןוא םע-תיב םוצ ,ןסע

 : סעפָארטס יד טימ ךיז

 ,רעטסעװש טשינ ןייוו ,רעדורב טשינ ןייוו

 ; דניק ןייד ףיוא רעטומ טשינ ןייוו

 ,רעטסעב רעד יו רע טלַאפ ןלַאפ

 ,טנידעג יירט רָאנ טָאה סָאװ רעד

 ןצנַארק ענייש ןוא ןעמולב ענייש

 ; דלעפ ןייד ףיוא ןסקַאװ ןלעוו
 ןעגניז ןעמ טעוװ רעדיל ענייש

 ,דלעה רעסיורג רעד ןַאמרעביױלג עלהשמ ךָאנ

 רָאי טנויוט .(קרָאי-וינ -- קסניּפ) ןָאסדלָאג ןרהא ןופ עיצַאמרַאֿפניא : ,ב

 .ביבא-לת ,(1988 לירּפַא) ג"ישת ןסינ (10) ' ,םֶצ די .1941 קרָאי-וינ ,קסניּפ

 .ח .ש
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 ןַאמקַאילש לדיי ןרהא

 זיולב ןוא םינּפ שיטעקסַא ןַא טימ ןַאמ רערעטלע ,רעקנַאלש ,רעכיוה ַא
 ,קסניּפ ןופ ןַאמקַאילש לדיי ןרהא :טנַאה ןייא טימ

 ןייז .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןטימ ןיא ןריובעג
 דיי רעכעלטלעוו ןוא רעקיצרַאה ַא -- רעטָאפ

 ןיא רעטעברַא ןַא ,רעילָאטס ַא ןעוועג זיא --

 ןרהא ,קירבַאפ-רעינַאפ סעירול רעדנַאסקעלַא
 -רַא ןַא -- שזַאלַאמ ַא ןעוועג זיא ןילַא לדיי
 ,רעטעברַא ןב רעטעב

 זיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא
 רע ןעוו ,19027-3 םורַא --- ירפ רָאג ןיירַא רע
 לדיי ןרהא זיא רָאי 15 ןעוועג טלַא םיוק זיא

 זיא רעטעּפש רָאי 2 טימ .דנוב ןיא ןיירַא
 -ער-ןטסילַאיצָאס עּפורג רעד וצ רעבירַא רע

 -וצ רע זיא רעטעּפש .(.ר .ס) ןרענָאיצולָאװ
 -ַאמיסקַאמ -- גנוטכיר רעד וצ ןענַאטשעג

 םיא "ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןיא טנעקעג ךיוא רעבָא םיא טָאה'מ ,ןטסיל
 ,רבח ןטוג ַא רַאפ ןטלַאהעג

 טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,קילגמוא ןַא ןעשעג םיא טימ זיא 1904 ןיא
 ,ינדָאלָאק השמ רעסיוועג ַא ןעמוקעגקירוצ זיא עקירעמַא ןופ .קסניּפ ץנַאג
 ,רָארעט טדנעװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןע.ר .ס יד .,סרעכַאמ-קיסע יד ןופ ןוז ַא
 ,השמ ןענייז רדס םוצ חסּפ ,סעבמָאב ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה
 ןואורּפסיוא דלַאװ רעיַאה ןיא קעװַא םירבח עקינייא ךָאנ ןוא לדיי ןרהא
 העש 2 טימ זיא השמ .תונברק ןלַאפעג ןענייז עבָארּפ רעד תעב .עבמָאב ַא
 יד ןרָאװעג טעשטעילַאקעצ זיא ןעלדיי ןרהא ייב ןוא ןברָאטשעג רעטעּפש

 טלָאװעג רעטעדנואוורַאפ-רעווש רעד טָאה ,בצמ ןייז קידנעעז ,טנַאה עטכער
 .ןײרַא ליומ ןיא ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא ךיז טָאה רע .ןבעל ןייז וצ ףוס ַא ןכַאמ
 ןייק טכַאמעג טשינ רעבָא ,ןגָאטיײװ ענייז טקרַאטשרַאפ ןזיולב טָאה סָאד
 ,ייז וצ ףוס

 טגײלעגפיורַא ןטעדנואוורַאפ-רעווש םעד ןוא ןטיוט םעד ןבָאה םירבח יד
 -רַאפ םעד .ןירַא טָאטש ןיא טריפעגניײרַא ןעמַאזוצ עדייב ןוא ןגָאװ ַא ףיוא
 ןעמונעגּפָארַא םיא טָאה'מ ואוו ,לָאטיּפש ןיא ןבעגעגניײרַא ןעמ טָאה ןטעדנואוו
 ,ליוק יד ןעמונעגסױרַא ןוא טנַאה ַא

 טשינ גנוגעווַאב רעד ןופ לדיי ןרהא זיא לָאטיּפש ןופ ןעמוקסיורַא ןכָאנ
 -רַאפ ַא ףיוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה רעטעּפש םישדח טימ .ןענַאטשעגּפָא
 טָאה רעטקישרַאפ רעד .ריביס ןיא רָאי 2 ףיוא טקישרַאפ ןוא גנולמַאז
 רע טָאה ,ןעמוקעגמײהַא זיא רע ןעוו .ךיז ןדליב וצ ףיוא טייצ יד טצונעגסיוא
 ןיוש רע טָאה טעברַא רעשיזיפ וצ לייוו ,סעיצקעל ןבעג טימ טקיטפעשַאב ךיז
 טָאה'מ זיב וויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג רעטייוו זיא רע ,טגיוטעג טשינ
 -טרובעג ןייז ןיא טקישעגסױרַא םיא טָאה'מ ,טריטסערַא רעדיוו 1912 ןיא םיא
 ,טייצ רָאי 2 ףיוא עילבָא לטעטש
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 -רַאפ ַא ןרָאװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 1922 רָאי םעד ןיא .טנגעג רעצעלדעש ןיא לימ ַא ןיא רעטלַאװ
 ןיא גנוקיטפעשַאב טמוקַאב ןוא קסניּפ ןייק קירוצ לדיי ןרהא טמוק

 עשיזיפ רע טוט טנַאה ןייא טימ םגה .ךעלעבעווש ןופ קירבַאפ סנרעּפלַאה

 עטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןופ רענייא טרעוו ןוא דנוב ןיא ןײרַא טערט רע .טעברַא

 עסַאק -ןקנַארק רעד ןופ רָאטקעּפסניא סלַא רעטעּפש .טָאטש ןיא רעוט-ללכ

 ןופ שארב ךיוא טייטש רע .רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ רע טגרָאז

 ,טלַאטשנַא-םימותי ןטפַאהרעטסומ ַא

 ,שטנעמ רעכעלרע רעייז ןוא רענייר שילַארָאמ א ןַאמקַאילש זיא ןעוועג

 ןרהא .טייקסטוג ןוא המכח ךס ַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג ךָאנ רע זיא םעד וצ

 -עקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עטסנדיישרַאפ יד ייב גנילביל ַא ןרָאװעג זיא לדיי
 ןבָאה .םיא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא -- ןגערפ הצע ןַא טפרַאדעג ןעמ טָאה .גנור

 ןבָאה --- ךיילגסיוא ןייק וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןוא טרעּפמַאעג ךיז ןשטנעמ

 ,קסּפ ןייז ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז לָאז'מ זַא ,טכַאמעגּפָא ייז

 טעטימָאק רעקסניּפ ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ןַאמקַאילש רבח זיא ןרָאי ייר ַא

 -סיגַאמ ןופ קינװַאל ךיוא רָאי עקינייא ןוא טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ,דנוב ןופ

 ןוא רענָאמ א ןעזעג םיא ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי עמירָא יד .טַארט

 קיטילָאּפ רעשינדחּפ רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש ךיוא זיא רע ,רעציש

 עשידיי יד ןעװו ,לַאפ ַא ןעועג .,רענעמטַאר עכעלרעגריב עשידיי יד ןופ

 ןבָאה רשוי ןוא טכער יּפ-לע .טנעצָארּפ 80 טכַאמעגסיוא ןבָאה רענעמטַאר

 ,טנעדיזערּפ -טָאטש ףיוא טַאדידנַאק ןשידיי ַא ןלעטשסױרַא טנעקעג ןדיי

 טשינ ןבָאה ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה רענעמטַאר עכעלרעגריב עשידיי יד
 ןופ טייקידריוומוא יד טקעדעגפיוא טָאה לדיי ןרהא .טַאדידנַאק ןקיסַאּפ ןייק

 סלַא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טגיילעגרָאפ ןוא גנולדנַאה ַאזַא

 םשור ןסיורג ַא .טרעביז ןושרג רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב םעד טַאדידנַאק

 ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע וצ טַאר-טָאטש ןיא עדער ןייז טכַאמעג ךיוא טָאה

 25 יד ןופ דרָאמ ןרַאפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד -- סַאג-יקסווָאטסיל לַארענעג

 זַא ,טשינ ןליוו רימ; :טרעלקרעד טָאה רע .רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי

 .רעדירב רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,טרָא ןטימ ךיז טצענערג סָאװ ,סַאג יד

 -טָאטש ןיא ."רעדרעמ רעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארט לָאז ,םישודק יד ןופ רבק

 ףמַאק ןטרַאה ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רענעמטַאר עשידנוב יד ואוו ,טַאר

 ןכָארבעג לָאמטפָא רענגעק יד רע טָאה ,טייהרעמ רעכעלרעגריב רעד ןגעק

 טשינ ,טיהעגפיוא ןוא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,רָאמוה םענייפ ןייז טימ

 זיא'ס ןעוו .ןרָאי ערעגניי ענייז ןיא ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ףיוא טקוקעג

 ןופ גנוציז ַא ףיוא עדער ַא ןטלַאה טעװ ןַאמקַאילש זַא ,טסואװַאב ןעוועג

 טנעקעג טשינ ןבָאה ךס ַא ןוא לופ ןעוועג לָאז רעד ןיוש זיא ,טַאר-טָאטש
 .ןײרַא

 טָאה רע ,להקה-שאר סלַא ןרָאװעג טלייוועג לדיי ןרהא זיא 1928 ןיא

 ךיז רע טעװ ,ןּפיצנירּפ עשידנוב יד טימ םכסה ןיא זַא ,טרעלקרעד טלָאמעד

 .עיצוטיטסניא עשידיי עכעלטלעוו ַא ןיא הלהק יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעימַאב

 ןופ עגַארפ יד ןעמוקעגפיורַא זיא טַאר-הלהק ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןעוו
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 עכלעוו ,ןדיי ןסַאמ עסיורג ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא רע טָאה ,בר ַא ןעמיטשַאב
 ןייז טעו רע ןמז-לכ זַא ,טרעלקרעד ,גנוציז יד ןעניואווייב ןעמוקעג ןענייז

 טָאה ןוא ןעמענרַאפ טשינ עגַארפ רעד טימ הלהק יד ךיז טעװ להקה-שאר
 ,לַאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא'ס .גנונדרָא-גָאט ןופ ןעמונעגּפָארַא טקנוּפ םעד
 -טולָאסבַא ןרַאפ ןטערטעגסױרַא ןסָאלשטנַא ױזַא זיא להקה:שאר ַא ןעוו
 ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה סָאד ןוא הלהק רעד ןופ רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו

 -ַאב יז זַא ,ןדלָאמעג םעד ךָאנ דלַאב טָאה טכַאמ-סגנוריגער יד .ןליוּפ ץנַאג

 ,טַאר-הלהק ןופ רעציזרָאפ סלַא טסידנוב ןופ לַאװסיױא םעד טשינ טקיטעטש

 ןפיוא טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד יו םעד ךָאנ ,1929 רעבמעצעד ןיא
 טָאה ,ןליױּפ ןופ לייט-חרזמ םעד טּפַאכרַאפ ךַאמּפָא-ןילַאטס-רעלטיה ןופ ךמס

 -עברַא םעד -- רעוט עשידנוב 10 ךרעב קסניּפ ןיא טריטסערַא .ד .וװ .ק .נ יד
 דנוב-טנגוי ןופ רעריפ םעד ,ָאקנילָאד לרעב קירבַאפ-ךעלעבעווש רעד ןופ רעט
 רעטלַא רעד ןעוװעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .ערעדנַא ןוא שטיװעסַאב *טפנוקוצ,
 עקינייא .לדיי ןרהא רעוט-סקלָאפ רעטבילַאב ןוא רעפמעק רערענָאיצולָאװער

 םעד ןבָאה ןטענגַאב עטלעטשעגסיוא טימ רענלעז יװ ןעזעג ןעמ טָאה לָאמ

 .ד .וװ .ק .נ רעד ןשיוװצ געוו ןפיוא טריפעג עיצולָאװער רעד ןופ דילַאװניא

 ןרָאװעג טגנערבעגמוא רעדָא ןעמוקעגמוא זיא רע ,טשינ רעמ .עמרוט ןוא

 ןטסידנוב עטריטסערַא ערעדנַא יד ךיוא ױזַא .הסיפת רעשיטעווָאס ַא ןיא

 ןטייוו ןיא טריפעגקעווַא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןעמ טָאה טסערַא רעייז ךָאנ

 טעברַא-ןפַאלקש ,רעגנוה ףיוא רעדלעװו רעריביס יד ןיא ןוא ןופצ ןטלַאק

 ,םוקמוא ןוא

 רעקסניּפ ןופ ןטסערַא יד ןגעוו םיטרּפ עקינייא רעביא טיג (ן---ל) רבח ַא

 : ןטסידנוב

 "סניּפ .'גנואיירפַאב' רעשיטעווָאס רעד ךָאנ געט-קינָאה עטשרע יד ןיא;

 ךיז רעטרעדנוה יד ןיא גָאט ַא םענייא ןיא ןבָאה עטלעטשעגנָא-סלדנַאה רעק

 ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעיינ ַא ןעיובוצפיוא קעווצ ןטימ טלמַאזעגפיונוצ

 ךעלבעטשכוב .,ןעמיטש עלַא .גנוטלַאװרַאפ עיינ ַא ןלייוואוצסיוא אלימב ןוא

 קידנדער טשינ ןיוש ,ןטסינויצ-ילעוּפ ןופ ייס ,ןטסינומָאק ןופ ייס -- עלַא

 ןַא טימ ןוא ןַאטנָאּפס ןענייז -- ,דנוב ןופ רעקיטַאּפמיס ןוא ןטסידנוב ןגעוו

 סלַא ,לדיי ןרהא רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא גנורעטסיײגַאב רערעיוהעגמוא

 יד ןופ טכַאמ עיינ יד טָאה גָאט ןבלעז םעד .ןייארַאפ םעיינ םנופ רעציזרָאפ

 ןוא ןלַאװ יד טלסּפעג 'םירעיוּפ ןוא רעטעברַא ןופ טכַאמ יד ,"רעיײרפַאב'

 .ןעזנייא םענעגייא ריא טיול גנוטלַאװרַאפ עיינ ַא טמיטשַאב

 "ַאב ןטסיד"עװיַאק-נע עשיטעווָאס יד ןבָאה ןַאמקַאילש לדיי ןרהא;

 רעשיטסישַאפ רעשיליוּפ רעד ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג זיא רע זַא ,טקידלוש

 "סיוא עמורק ַא רַאפ סָאװ ,לווייט ןופ עינָאריא ַא רַאפ סָאװ .,יײצילָאּפ-םייהעג

 ..ןילַא יאדמשַא רעד ,םונהיג ןופ רש םנופ שינעטכַארט

 טריפעג םיא טָאה ןעמ יו ,ןעלדיי ןרהא ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םעד

 עטריטסערַא ערעדנַא רעקילטנעצ טימ ןעמַאזוצ ָאטױא-טסַאל םענעּפָא ןַא ןיא

 ,רעהרַאפ ַא וצ ,.ד .וװ .ק .נ רעד ןופ סעדייבעג יד וצ עמרוט רעקסניּפ ןופ ---
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 ןוא ןעמַאזוצ לדיי ןרהא זיא -- הנידמ רעשיטסינומָאק רעד -- הנידמה גהנמכ
 ,ָאטױא םנופ רעטערב יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןעוועג ,עקירעביא יד ןופ טייז ייב
 ןענַאטשעג ןענייז ןגָאװ םנופ ןעלקניו ריפ עלַא ףיוא ,ּפָארַא םינּפ ןטימ
 ןיא ,ּפָארַא םיפלח יד טימ ןסקיב עטרעסעמַאב יד קידנטלַאה ,רעײמרַא-טיור
 ,ןעלדיי ןרהא ,טנעקרעד םיא בָאה ךיא ...ענעגנַאפעג יד ןופ גנוטכיר רעד
 טרעטַאלפעג טָאה לברַא ןטסוּפ םעד ןופ לקיטש ַא .טנַאה ַא ןָא לברא ןטיול

 ןבעל ַא רַאפ טייקיטכערעג טנָאמעג טלָאװ ןײלַא לברַא רעד יוװ ,טפול רעד ןיא
 ייֵס ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םניא ןרָאװעג טקיליײהעג זיא סָאװ ,טנַאה ַא ןָא
 ןוא רעדרעמ ןגעק ,עגַאלקנָא עקיטכעממוא ןַא לייוורעד ,עגַאלקנָא ןַא טכַארבעג
 ךרוד טָאה סָאװ ,טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיא ןריולרַאפ ,טנַאה ַא ...רעגניוװצַאב
 ןגעק עגַאלקנָא ןַא טפול רעד ןיא ןפרָאװעג לברַא ןקידנרעטַאלפ ןטסוּפ םעד

 .י רעדרעמ
8 
 א לא

 ןטיור ןופ סוכ םעד ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ןַאמקַאילש .י .א טימ ןעמַאזוצ;
 :ָאנד עמַאס םוצ זיב ןייּפ

 -עברַא רעד -- טסידנוב רעקיבױלג ןוא רעליטש רעד ,אקנילאד לרעב
 עטסירפ ענייז ןופ --- קירבַאפ-ךעלעבעװש רעקסניּפ ןופ רעטעברַא ןב רעט
 רעטלע םניא ,1929 רעבמעווָאנ ןיא -- טסערַא ןייז ןופ גָאט םוצ זיב ןרָאי
 .רָאי 44 ןופ

 -ידרעבליז-קעווק ןוא רעקיטעּפמיא ,רעקיכָאק רעד ,ןַאמרעביױלג קילאומש
 תולווע ןייק טָאה סָאװ רעד ,קסניּפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ רעריפ רעק
 -עגמוא עקַאט רענייז הדימ רעד טָא תמחמ זיא ןוא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ
 ןוא טריטסערַא זיא ןַאמרעביױלג קילאומש .רָאי 35 ַא ןופ רעטלע םניא ןעמוק

 רעכעלטנפע רעד ןופ טָאה רע יו ,םעדכָאנ קיביײא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג םוטש
 'טכַאמ םירעױּפ-ןוא-דעטעברַא' רעינ רעד וצ טרילעּפַא ענובירט-קירבַאפ
 םנופ ןפיורש יד ןכַאװשוצּפָא ןוא רעטעברַא ןגעק תושיגנ יד ןלעטשוצּפָא
 רעד ןיא טריפעגנייא טָאה טכַאמ יד טָא סָאװ ,םעטסיס-ביײרטנָא-ןוא-סייווש
 ,קירבַאפ-ךעלעבעווש

 םוצ ןעמוקעג זיא רטכלעוו ,רוחב רעקירָאי-21 רעד ,שטיוועסַאב עשֶאי
 ןפרָאװעגנײרַא ןוא םייה רעשיטסינָאיזיוװער-שיטסינויצ-שיטַאבעלַאב ַא ןופ דנוב
 ."ןערב טימ ןוא טעּפמיא טימ טעברַא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא ךיז

 ןיוועל רעזייל ,(קרָאי-וינ --- קסניּפ) ןָאסדלָאג ןרהא ןופ עיצַאמרָאֿפניא : .ב

 ,טייצ רשונוא : ן--7 .1941 ,קרָאי-וינ ,קסניּפ רָאי טנזיוט ,(קרָאי-וונ --- קסניּפ)

 .1058 ,8-7 .טונ ןטרָאד :ןַאמקַאילש ַאלעב ,1084 12-11 .טונ קרָאי-ןונ

 .ח .ש י
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 שטיווָארוסייא סירָאב

 םעד ןברָאטשעג -- לָאּפָאטסַאװעס ןיא 1882 רעבמעצעד 6 םעד ןריובעג

 .קרָאי-וינ ןיא 1952 יַאמ 4

 "וסייא סירָאב טרעוו ,עילימַאפ רעשידיי רעכעלגעמרַאפ ַא ןופ ןוז ַא

 ןרָאי-טנגוי ענייז ןיא שטיוװָאר

 -ור ןופ זיירק ןיא ןגױצעגניײרַא

 -ידיי רעלַאקידַאר רעטריציפיס

 טעז סָאװ ,ץנעגילעטניא רעש

 יד טשינ טייטשרַאפ ןוא טשינ
 -עיצעּפס ַא ןופ טייקידנעווטיונ

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעל

 "רעשיסורא ַא טרעװ רע ;גנוג

 .טַארקָאמעד-לַאיצָאס

 טדערעג ןבָאה ןרעטלע יד

 בילוצ רעבָא ,שידיי ךיז ןשיוװצ

 ןעוועג זיא סירָאב --- רעדניק יד
 -- רעדניק 7 ןופ רעטסגניי רעד

 { ןיא ךַארּפש עקידנשרעה יד זיא

 .שיסור ןעוועג בוטש
 | יָאב טגיײלַאב 1902 רָאי ןיא

 {  יסקע ןַא יװ ,שטיוװָארוסיײא סיר

 . -עיזַאנמיג ןופ ןעמַאזקע ,ןרעט
 רעטעּפש טרידוטש רע .סרוק

 טרידוטש רע -- (עיגלעב) שזעיל ןוא (ץייווש) ןרעב ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא

 "סור ןייק קירוצ רע טרָאפ 1905 ףוס .קיטַאמעטַאמ ןוא טפַאשנסיװ"רוטַאנ

 ,טוטיטסניא ןשיגָאלָארװענ-ָאכיסּפ רעגרוברעטעּפ ןיא ןיירַא טערט ןוא דנַאל

 .עיפַארגָאנטע טרידוטש רע ואוו

 טרעהעג רע -- ,1902 רָאי םעד טניז שטיוװָארוסיײא זיא טסילַאיצָאס ַא

 -םורד ןיא) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשידנעלסור רעד וצ ןַאד ןיוש

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס טריטסיזקע ןבָאה דנַאלסור

 ינעזוי לַאנרושז ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןלַאגעלמוא םעד םורַא טרירטנעצנָאק

 -יסור עקיטלָאמעד יד וצ טרעהעג רע טָאה שזעיל ןוא ןרעב ןיא ,(יזעטָאבַאר

 ,ןּפורג עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיטנעדוטס עש

 ךורבסיוא ןזיב 1905 ףוס ןופ טכַארברַאפ סירָאב טָאה גרוברעטעּפ ןיא

 רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײירַא זיא רע .1914 ןיא גירק-טלעוו ןטשרע ןופ

 ןוא ןטנעדוטס רעגרוברעטעּפ יד ןשיװצ טייקיטעט רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 "עג רע זיא ןרעדנַא ןשיװצ .רעטעברַא-ןַאב יד ןשיוצ -- רעטעּפש לסיב ַא

 "װענדָאכיסּפ ןיא טַאר-ןטנעדוטס ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ ןעוו

 "ןַאב יד ןשיװצ ןעװעג רע זיא קיטעט סרעדנוזַאב ,טוטיטסניא ןשיגָאלָאר
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 רעקיזָאד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עיניל-ןַאב רעקסניניריא רעד ןופ רעטעברַא
 ןצנערעפנָאק עלַאגעלמוא עייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה עּפורג-ײטרַאּפ
 -עפנָאק יד) עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעגרוברעטעּפ רעד ןופ
 ,(יקָאירעט לטעטש ןשידנעלניפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןצנער

 ,(טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב ,1907 רַאונַאי ןיא

 -ַארקַאמעד-לַאיצָאס רעגרוברעטעּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעשיטסיוועשנעמ רעד ןופ רעגנעהנָא ,רעוט-יײטרַאּפ 21 .עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 יז ןוא קיטקַאט-לַאװ סנינעל ןכַאמוצטימ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,עיצקַארפ
 -ַאב זיא עכלעװ ,ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ רעגרוברעטעּפ יד טזָאלרַאפ ןבָאה
 ןופ רענייא ןעועג זיא שטיװָארוסײא סירָאב ,ןטַאגעלעד 71 ןופ ןענַאטש
 רעפרַאש רעייז ַא טימ ייז ןגעק סױרַא זיא ןינעל .סעקיוועשנעמ 31 ענעי
 יד ןופ תועיבצ יד ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןלַָאוװ יד ןסייהעג טָאה סָאװ ,רושָארב
 .סעקיוועשנעמ 1

 -ַאב ךיז -- טסַאג ַא יװ -- שטיוװָארוסײא טָאה (1907) רָאי ןבלעז ןיא
 -רעטעברַא .ד .ס רעשידנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןיא טקילײט
 רעטנענ ךיז רע טָאה ָאד .קינשזָארָאדָאנזעלעשז ּפיסָא ןעמָאנ ןרעטנוא ײטרַאּפ
 טַאטוּפעד-עמוד ןוא רעריפ ןשיטסיוועשנעמ ןשיניזורג ןטמירַאב ןטימ טנעקַאב

 ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא רע טָאה רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד ןפיוא .ילעטערעצ

 ,דנוב ןופ רעריפ יד טנעָאנ

 ,גרוברעטעּפ ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע סָאװ ,רָאי 9 יד ןופ ךשמ ןיא
 -לַאיצָאס רעשיסור רעקיטרָאד רעד ןיא טעברַאעגטימ שטיווָארוסיײא טָאה

 ןעוװעג רע זיא רָאי 9 עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא .עסערּפ רעשיטַארקָאמעד

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע .טריטסערַא לָאמ 2

 -יטסיוועשנעמ סלַא ןטערטעגסױרַא זיא רע ואוו ,רעטעברַא-ןַאב עשידנעלסור
 ,רעוט רעש

 ןופ הנויח ןייז טּפעשעג שטיװָארוסיײא סירָאב טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 -ַארעּפָאָאק ַא ןיא טעברַאטימ ןופ ,טעברַא-גַאלרַאפ ןופ ,סעיצקעל עטַאװירּפ

 זיא טייצ עסיוועג ַא ..ַא .א (יקסמירק .ב ןעמָאנ ןרעטנוא) לַאנרושז ןוויט

 ןָארַאב ןקסע ןשיסור-שידיי ןטמירַאב ןופ זיוה ןיא רעייגנייא ןַא ןעוועג רע

 זיוה ןיא ,ָאד ,(ןוז סגרובזניג ןָארַאב ןופ רערעל-טַאווירּפ ַא יװ) גרובזניג

 ,גרובזניג ןָארַאב ןופ קעטָאילביב-טַאװירּפ רעסיורג רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא

 -עג ךיז טסנרע ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ שטיוװָארוסיײא סירָאב טָאה

 ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ ןריסערעטניא ןעמונ

 ,עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע ןַא ןיא ךיז רע טקילײטַאב 1913 רָאי ןיא

 ייזומ ןשיפַארגָאנטע רעגרוברעטעּפ םעד ךרוד טריזינַאגרָא ןרָאװעג זיא סָאװ

 טכוזַאב ןַאד טָאה רע .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ רעגרוברעטעּפ ןטימ תופתושב

 שיצידעּפסקע רעשיטָאזקע רענעי ןופ ןקורדנייא יד .,ןַאּפַאי ןֹוא עניכ ,עידניא

 עלֲא ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ דלַאב ןענייז

 עטמירַאב ענייז ןופ לַאװק רעד ןעוועג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןיא, ןוא (ןַאּפַאי ןגעוו) "ןוז רעקידנעייגפיוא רעד ןופ דנַאל ןיא, ןטַארעפער

 לָאמ רעטרעדנוה טָאה רע סָאװ ,(עידניא ןגעוו) "תמא ןרַאדנעגעל ןופ דנַאל
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 םיא ןבָאה סָאװ ןוא טלעװ ןקע עלַא ןיא םיבושי עשידיי ליפ ןיא ןטלַאהעג

 יװ .טרָאװ ןשידיי ןטדערעג ןופ רעטסיימ ןסיורג ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןפַאשעג

 עשירענדער ייר ַא טגָאמרַאפ שטיוװָארוסיײא סירָאב עקַאט טָאה רָאטקעל ַא

 .סרערעהוצ ענייז םיא וצ טדימשעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשנגייא

 -ָאנטע רעטייווצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז שטיווָארוסײא טָאה 1914 רָאי ןיא

 טלָאמעד .דנַאלנכירג ןוא ןטּפיגע ,ייקרעט ןייק --- עיצידעּפסקע רעשיפַארג

 ןעוו .עילַאטיא ןיא ןוא עניטסעלַאּפ ןיא ןעוועג ךיוא לָאמ ןטשרע םוצ רע זיא

 ןענופעג ךיז דָארג רע טָאה גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןכָארבעגסױא זיא סע

 .עינעמור ןיא

 יד ןופ ןדייל יד .טקנוּפדנעװ ַא ןשטיװָארוסײא רַאפ זיא 1915 רָאי סָאד

 טנעָאנ ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןטיבעג-דנַאר עשידנעלסור יד ןיא ןסַאמ עשידיי

 טלעטש רע ."דיי עלעטניּפ, סָאד םיא ןיא טקעוװרעד ןבָאה ,טנָארפ ןשטייד םוצ

 "עג ןַאד ןבָאה סָאװ ,ןטעטימָאק עשידִיי רעגרוברעטעּפ יד ןופ טסניד ןיא ךיז

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןגעק תושיגנ עשירַאצ יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ טלמַאז

 ןקיטלָאמעד ןופ ָארויב םייב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעד ,גנורעק

 ןשטיוװָארוסײא טקישעגסױרַא טָאה ,ןַאמדירפ ילתפנ טַאטוּפעד-עמוד ןשידיי

 טעטימָאק -ספליה רעשידיי רענליו רעד ,ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז ענליוו ןייק

 טימ ןעלטימ-עיצַאקינומָאק ערעדנַא לייוו ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ טפיוקעג םיא טָאה

 -רעטעּפש ןטימ ןעמַאזוצ .ןעוועג טשינ ןענייז ךעלטעטש עקימורַא עניילק יד

 "וסייא סירָאב טָאה ,טסידנוב ַא ,ווָארעזװעי יכדרמ ףַארגָאילביב ןטנַאקַאב

 ךעלטעטש יד ןיא טגנערבעג טָאה רע .ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז שטיוװָאר

 ,תופידר עשידיײ-יטנַא יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ןוא ףליה

 רעד טָאה ,גרוברעטעּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,רעטעּפש

 ןשיוצ טעברַא-ףליה ןוט טקישעג םיא עזָא ןוא ָאּפָאקעי טעטימָאק-ספליה

 ןיא טעברַאעג ךיוא ןַאד טָאה רע .עינרעבוג רעירוואט ןיא ןדיי עטקישרַאפ

 .עניַארקוא

 ןעוועג שטיוװָארוסיײא זיא ןרָאי-עיצולָאװער עקיאורמוא עטשרע יד תעב

 יד טריזינַאגרָא טָאה רע ואוו ,עניַארקוא ןיא עזָא ןופ רעײטשרָאפ-טּפױה רעד

 יב טָאה עגיל רוטלוק רעשידיי רעניַארקוא רעד ןיא .,ףליה-רעדניק עשידיי

 ןקַאילָאּפ יד ןעוו .טעברַא-לושרָאפ טימ טריסערעטניא ךיז שטיווָארוסיײא

 יעװקסָאמ ןייק קעװַא רע זיא (1920) וועיק ןעמונרַאפ ןבָאה

 עװקסָאמ ןייק ןעמוקעג ןענייז רעשיפ רעטכיר רעד ןוא ןייּפ סקַאמ ןעוו

 עזָא ,טרָא רעד ןבָאה עקירעמַא ןיא טניָאשזד ןופ ןטַאגעלעד עטשרע יד יו

 -טניָאשזד רעד ייב רעייטשרָאפ רעייז סלַא ןשטיװָארוסיײא טמיטשַאב ָאּפָאקעי ןוא

 קנערפ .רד טימ עיצַאגעלעד עטייווצ ַא ןעמוקעג זיא רעטעּפש .עיצַאגעלעד

 שטיוװָארוסיײא טָאה עיצַאגעלעד רעקיזָאד רעד ייב ךיוא .שארב טַאלבנעזָאר

 -לעזעג עשידיי עטנָאמרעד יד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןופ טמַא ןייז ןטלַאהעגנָא

 טָאה עיצקעסוועי עשיטסיװעשלָאב יד ןעוו טשרע .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאש

 טעברַא-ףליה רעד ףיוא טנַאה ריא ןגיילפיורַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןעמונעג
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 -ָארוסייא סירָאב זַא ,עיצַאגעלעד-טניָאשזד רעד וצ ווירב ַא טקישעגוצ ןוא
 ןרָאפוצסױרַא ןסָאלשַאב רע טָאה ,שטנעמ רענעשטנואוועג-טשינ ַא זיא שטיוו
 סָאד ךיז ןגעוו ןעמונעגנָא טלָאמעד טָאה סולשַאב ןכעלנע ןַא .דנַאלסיוא ןייק
 שטיווָארוסײא ןכלעוו טימ ,עגיל-רוטלוק רעוועיק רעד ןופ ָארויב-ריפסיוא
 ,טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא

 ןשידיי ןטשרע ןפיוא .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא שטיוװָארוסיײא סירָאב
 ןופ רעריפ םעד יװ ןיוש םיא רימ ןעעז (1921) ןלױּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ-לוש
 -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא רָאפנעמַאזוצ ןופ עיצקעס-לושרָאפ רעד
 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןיא עיצקעס רעבלעז רעד ןופ
 .דנוב ןיא ןיירַא רע טערט קיטייצכיילג .(ָאשיצ)

 עקידרעטעּפש ענייז עלַא רע טָאה דנוב ןופ רעוט ןוא דילגטימ ַא יװ
 ןוא טייהיירט ,טײקלַאיָאל רעזָאלצענערג ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןרָאי
 ןעועג רע זיא ןסַאמ יד טימ .רעריפ עריא וצ ןוא ײטרַאּפ רעד וצ עביל
 -ַאב ןעוועג ןעמעלַא ייב ,טנַאקַאב ןעוועג םענייא ןדעי טימ -- ןדנובעגסיוא
 ואוו .טייקכעליירפ ןוא תוטשּפ ,טייקכעלטניירפ ,טײקנזָאלעגוצ ןייז רַאפ טביל
 ,טסולסנבעל ,טײקיזָאלגרָאז ךיז טימ טכַארבעג רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רע רָאנ
 ,רעדניק וצ עביל ןוא גנַאזעג

 קיטעט ןעוועג שטיוװָארוסײא סירָאב זיא ,ָאזעיצ ןופ רעטעברַאטימ ַא יו
 וויטוקעזקע ,םונעלּפ םוצ טרעהעג טָאה רע ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןטימ ןזיב
 -ַאב טימ זיולב --- ָארויב-ריפסיוא םוצ) ָאשיצ רעד ןופ ָארויב-ריפסיוא ןוא
 ןבױהעגנָא ןלױּפ ןיא רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ברע .(טכער-סגנוטַאר
 .טרָא ןופ עיצַאזינַאגרָא-טלעוו רעד ןיא -- רעטעּפש ןוא טרָא ןיא טייקיטעט ןייז
 -עגסיוא ,טרָא ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,רע טָאה טייצ רָאי 25 ךרעב ןופ ךשמ ןיא
 -טרָא טיובעג רע טָאה םוטעמוא .טיירב ןוא גנעל רעד ןיא טלעוו יד ןטסָאמ
 ,ב טָאה ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ןרָאי יד ןיא .ןלוש-ךַאּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 -ןָאק רענַאקירפַא םעד ,עיסרעּפ ,עידניא ךיוא טכוזַאב שטיװָארוסיײא
 ענייז טימ טנגעגַאב ךיז בגַא טָאה רע ואוו ,לארשי ןוא עילַארטסױא ,טנעניט
 עידניא ןיא ןעזעג טַאהעג טשינ רָאי רעקילטנעצ טָאה רע סָאװ ,םיבורק
 ןיא ןדי עשידרפס עכעלגעמרַאפ יד ןגױצעגנירַא רע טָאה עיסרעּפ ןוא
 .טרָא ןופ טעברַא-יובפיוא רעד ןופ זיירק-סגנוקריוו

 -ּפָא שטיװָארוסײא טָאה טיײקמַאזקרעמפיוא ןוא טייצ ליפ סרעדנוזַאב
 רע ואוו ,עקירעמַא-םורד ןוא -לַארטנעצ ןיא םיבושי עשידיי עגניי יד ןבעגעג
 טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה טנגעגַאב טָאה
 טכַארברַאפ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי 2 עטצעל יד .םייה רעטלַא רעד ןופ
 ןוא דנוב ןיא ,טרָא ןיא קיטעט רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,עניטנעגרַא ןיא
 יד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעג זיא רע ואוו ,םוטעמוא ,סערגנָאק-רוטלוק ןיא
 יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עלַאקָאל יד ןענייז ,טייצ רָאי 20 ענעבירשַאב
 ,םייה עשיטקַאפ ןייז ןעוועג תוחּפשמ עשידנוב ערעדנוזַאב יד ןופ ןעמייה
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 12 ךרעב .טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק רע טָאה םייה ענעגייא עתמא ןייק לייוו

 עטקינייארַאפ יד ןיא טניואוועג שטיװָארוסײא .ב טָאה (1950-1928) טייצ רָאי

 ,ןטַאטש

 רעטנוזעג שיזיפ ַא ןוא רעקידיירפסנבעל ַא ,רעקיטסולסנבעל ַא דימת
 קיטסירוט-גרַאב ןופ רענָאיּפ ַא ןבעל ןשידיי ןיא ןעוועג שטיוװָארוסיײא ,ב זיא

 רע טָאה ןליױּפ ןיא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא ,ללכב שינעטנעק-דנַאל ןוא

 טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד ןרעטנעגרעד ןופ טיבעג ןפיוא ןוטעגפיוא ליפ

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ייב ,רוטַאנ רעד וצ ץנעגילעטניא עשידיי יד ןוא
 -סיוא עשיטסירוט ענייז .טסולרעדנַאװ ןופ טקניטסניא םעד טקעװעג רע טָאה
 -םש ַא ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג ןענייז עיכעשט ןוא ןליױּפ ןֹופ גרעב יד ןיא ןגולפ
 טפַאטטלעזעג ןוא עגיל-רוטלוק רעד ןופ ןגולפסיוא-גרַאב ןריפ טגעלפ רע ,רבד

 -עלק-גרַאב ןטלושעג ַא ןופ טייקשינעמכַאפ רעתמא טימ שינעטנעק-דנַאל רַאפ
 -יירש עשידיי ןופ גולפסיוא-גרַאב ַא טריפעג רע טָאה 1923 ןיא ןיוש .רערעט

 עטסכעלרעפעג ןוא עטסכעה עמַאס יד רעביא רעוט-רוטלוק ןוא רערעל ,רעב
 -עד טניז ןבָאה עכלעוו ,גרעב-ןערטַאט עשיכעשט ןוא עשיליױוּפ יד ןופ ןציּפש
 ןשידיי ןופ גנַאלק ןטימ טכליהענּפָא םישדח:-רעמוז יד ןיא ,םיא קנַאדַא ,טלָאמ
 -ַאטערּפרעטניא רענייפ ַא ןעוועג ,בגַא ,זיא ןילַא רע ,דיל ןשידיי ןוא טרָאװ

 ,דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ רָאט

 -70 ןייז טעװַארּפעג סערייא:סָאנעוב ןיא ןעמ טָאה 1952 גנילירפ ןיא
 ןזירק ענעדיישרַאפ ןופ ןוא טלעװ ןקע עלַא ןופ .גָאט-סטרובעג ןקירָאי
 טימ זיא רע ןעוו ,ייליבוי ןקיזָאד םעד וצ ןעגנוסירגַאב ןעמוקעגנָא ןענייז
 -ַאװ ליפ ךרוד ןרָאװעג טנייװַאב טיוט ןייז זיא ,ןברָאטשעג רעטעּפש רָאי ַא
 .עסערּפ-טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא עקידנריר ןוא עמער

 שטיווָארוסײא .בו טָאה ןעגנורָאּפשּפָא ענייז ןופ לייט ןסיורג רעייז ַא

 ןוא ןקעװצ עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ףיוא האווצ ןייז ןיא ןבירשרַאפ

 -רעד טָאה רע ןעו .סעיצוטיטסניא עשידנוב ענעדיישרַאפ רַאפ --- לכ-םדוק

 ןייז טכַאמעג ,רעקנַארק-ךעלברעטש ַא ,רע טָאה ,טנָאנ זיא ףוס ןייז זַא ,טליפ

 : קרָאי-וינ ןייק ןַאלּפָארע ןטימ סערייא-סָאנעוב ןופ -- עזייר-טלעוו עטצעל

 עשיאייטרַאּפ ןוא עכעלנעזרעּפ עטסטנָאנ ענייז ןשיווצ ןברַאטש טלָאװעג טָאה רע

 ןעילפרעד טעוװ רע זַא ,רעכיז קידנעייז טשינ -- ןַאלּפָארע םניא .טניירפ

 עקידנריר ַא שידיי ןיא ןבירשעגנָא רע טָאה -- רעקידעבעל ַא קרָאי-זינ ןייק

 טימ גנונעגעזעג עקיצרַאה ַא ,האווצ ןייז וצ עיצַאטערּפרעטניא ןוא עגַאלייב

 עכײרלָאצ ענייז .טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ ,ןןשטנעמ יד ןוא טלעוו רעד

 -רַא ןופ ילפּפָא ןייז רַאפ טנװָא ןטצעל םעד טנערברַאפ רע טָאה רעכיבזגָאט

 .עניטנעג

 ץרַאוװוש 9
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 רענילרעב ןבואר בקעי

 לאיחי ןופ ןוז .ָאקרטעיּפ ייב ץיווָאקצנעב ףרָאד ןיא 1886 ןריובעג
 רעטומ יד ,אפור ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .עמורפ -- ןרעטלע יד .הנח ןוא
 ךָאנ דניק סלַא .טלַאטשנַא-רעדניק ןשיּפָארטנַאליפ ַא ןופ ןירעעזפיוא ןַא --

 ,רעטָאפ ןופ טיוט ןכָאנ םותי ַא ןרָאװעג
 -רַא ןייג טזומעג רעטעּפש .רדח ןיא טנרעלעג בקעי טָאה רָאי רָאּפ ַא

 ,רעטעפ ןייז ייב יירעשדלעפ טנרעלעג ךיז ןוא רעריזירפ ַא ןרָאװעג .ןטעב
 ערערעמ ןוא שזדָאל ןיא טייצ עצרוק ַא ןעוועג ,וָאקרטעיּפ ןיא ןביוהעגנָא
 -עג .גנודליב-טסבלעז טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ָאד .עשרַאװ ןיא ןרָאי
 טיירגעגוצ ךיז רע טָאה םעד תמחמ .רָאטקָאד ַא ןרעו וצ רע טָאה טמיורט
 טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא סעיצקעל טרעהעג ןוא סנעמַאזקע-ןרעטסקע וצ
 רעװעשרַאו ַא ןיא טריציטקַארּפ ךיוא טָאה רע .רערעהוצ רעיירפ ַא יװ
 .רעשדלעפ ַא יוװ ,לָאטיּפש

 -ַאיצַאס רעד טימ ןריסערעטניא ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה עשרַאװ ןיא
 עשיסור-שידיי זיירק ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוװעג זיא ןוא גנוגעווַאב רעשיטסיל
 ןייק ןעמוקעגקירוצ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב זיא רע ןעוו .ןטנעדוטס

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא ןיירַא רע זיא ,ווָאקרטעיּפ
 ,טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ דלַאב

 ןימ ןטסנייר ןופ טסילַאעדיא ןֹוא שטנעמ רענעדײשַאב ,רעליטש ַא
 -מַאזקרעמפיוא עצנַאג ןייז זיא ,טריפעג טשינ רע טָאה ןבעל-עילימַאפ ןייק
 וצ ןייג רע טגעלפ ,אפור ַא יװ .ערעדנַא ןפלעה וצ טציּפשעגוצ ןעוועג טייק
 ןרָאי ייר ַא .ןעמענ טלָאװעג טשינ רַאפרעד גנונױלַאב ןייק רעבָא ,עקנַארק
 רעד ןופ ,טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ,טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל ןעוועג רע זיא
 -שאר ןעוועג ךיוא לָאמַא זיא רע ואוו ,הליהק ןופ סנרּפ ןוא עסַאק-ןקנַארק
 -ניא עכעלטפַאשלעזעג ייר ַא ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג זיא רע ,להקה
 גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ ,(.דנַא .א עזָאדזָאט ,טרָא) סעיצוטיטס
 -ּפָא טשינ םענייק טָאה רע ,תובוט ןוא ףליה ךָאנ ןעמוקעג םיא וצ ןעמ זיא
 -ןדיי קע ףיוא לרעמיצ ןעמערָא ןייז ייב ןעמ טָאה ןגרָאמירפ ןדעי .טגָאזעג
 םיא וצ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ סעקּפוק ןעז טנעקעג סַאגיץרּפ .ל .י ןוא סַאג
 -ָאֹּפ ןוא ןדיי -- ןעמעלַא ייב טבילַאב ןעוועג .ןינע ןַא סעּפע ןגעוו ןעמוקעג
 -עגקעװַא עיגרענע ןוא טייצ עצנַאג ןייז ,תוקחד ןיא טבעלעג ןיײילַא .ןקַאיל

 טלָאװעג טשינ רע טָאה ךעלנעזרעּפ ךיז רַאפ ,טייקיטעט-ללכ רעד ןבעג
 יד ץוחמ ךיוא רבד-םש ַא ןעועג זיא טייקכעלרע ןוא טייקלדייא ןייז .ןגרָאז
 ,טָאטש-םייה ןייז ןופ ןצענערג

 רעוט עשידנוב עטנכייצעגסיוא ייר עצנַאג ַא טַאהעג טָאה ווָאקרטעיּפ
 ןעמעלַא ייז קנַאדַא .,ייז ןשיווצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רענילרעב בוקַאי --
 ץיצַאזינַאגרָא עטסערג יד .עסיורג ַא רעייז ןעוועג דנוב ןופ העּפשה יד זיא
 טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .,גנוגעװַאב עטגייווצרַאפ ַא ןוא טָאטש רעד ןיא
 ןופ ןלַאוװ יד ייב ייס ןעמיטש עשידיי לָאצ עטסערג יד ןעמוקַאב דנוב רעד
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 ַא יװ ןעוועג זיא רענילרעב .הליהק רעד ןופ ןלַאװ יד ייב ייס ,טַאר-טָאטש
 -ַאב םיא טָאה'מ ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמערָא רעד רַאפ רעטָאפ

 ,וָאקרטעיּפ ןיא רעגערט-ןענָאפ ןשידנוב ןרַאפ טכַארט
 -עלמוא טרָאּפסנַארט ַא ןופ לַאפכרוד ַא בילוצ ןעמ טָאה 1941 רעמוז

 ןוא ווָאקרטעיּפ ןיא רעוט עשידנוב לָאצ ַא טריטסערַא רוטַארעטיל רעלַאג
 ןוא םענייפ םעד ןעמונעגוצ סיצַאנ יד ןבָאה טלָאמעד .טעטש ערעדנַא ןיא

 טייצ רעשיגַארט רעד ןיא ךיוא טָאה רעכלעוו ,רענילרעב בוקַאי ןלעדייא
 -.טימ ענייז תבוטל טעברַאעג הלשממ רעשטייד רעשירעדרעמ רעד רעטנוא

 -נוב ףלע ךָאנ ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא ןענייז םיא טימ ןעמַאזוצ .ןשטנעמ
 ,שטיווָארעימ ץירָאמ ,גרעבנענעט ןמלז ,ףָאהסייװ םהרבא :רעוט עשיד
 ןוא םירמ ,קַאשק לאיחי ,ןטרַאגנייו היעש ,רעלדַא השמ ,יקסװעשַאטס ןמלז

 ךרעב .1941 ילוי סע זיא ןעוועג .שיפ לאיחי ןוא ןטייז לאומש ,דניירפ םוחנת
 ָאּפַאטשעג יד ואוו ,הסיפת רעװָאקרטעיּפ ןיא ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה םישדח 2
 רעקינייּפ ענייז רענילרעב טָאה ץלָאטש טימ .טקיניײּפעג ןוא טשרָאפעג טָאה

 רַאפ ןוא טסילַאיצָאס רעשידיי ַא ,טסידנוב ַא ןיב ךיא ,ָאיא :טרעלקרעד

 -געמ ַא טַאחעג רע טָאה טסערַא ןרַאפ .."ןעמוקוצמוא טיירג ךיא ןיב םעד
 טָאה רע .ןוט וצ סָאד טדערעגוצ םיא ןבָאה םירבח .ןפױלטנַא וצ טייקכעל

 ןעמענ וצ טָארדעג טָאה ָאּפַאטשעג יד לייוו ,טלעטשעגוצ ןײלַא רעבָא ךיז

 בילוצ ןדייל ןלָאז ערעדנַא זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע ןוא סעקיגדַאלקַאז

 םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ םיא ןעמ טָאה 1941 רעבמעטּפעס 12 םעד .םיא
 עטצעל יד ןיא .םישטנעיװשָא ןייק געוו ןטצעל ןייז ףיוא טריפעגקעווַא

 ןיא ,לווירב ַא ןקישוצסױרַא ןזיוװַאב רענילרעב טָאה ןריפקעוװַא ןרַאפ ןהעש

 םוא ןעמוק רימ .םירבח עביל ,טנוזעג טייז, :ןבירשעג ןעוועג זיא'ס ןכלעוו

 ןופ גָאט ןיא .טעברַא רעזנוא רעטייו טריפ .תמא ןרעטיול רעזנוא רַאפ

 יי ןעמָאנ ןיימ ךיוא טנָאמרעד ןלַאש-רעטיימורט ןקילייה

 -צעל סרענילרעב ןעזעגסיוא טָאה'ס ױזַא יוװ ,סוגימ עטרבח טלייצרעד

 ןטסידנוב עטריטסערַא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ םיא טָאה'מ ןעוו ,געוו רעט

 ,ָאטיױא םוצ הסיפת רעװָאקרטעיּפ ןופ טריפעגסױרַא

 עקניל יד .טירט ענייז טלעטשעג רענילרעב בוקַאי טָאה רעכיילב ַא,

 עטכער יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טייק ַא טימ ןעוועג טדימשעג םיא זיא טנַאה
 ןטכייל ַא רע טָאה טנַאה רעטכער ןייז טימ .יקסװעשַאטס רבח ןופ טנַאה
 רע רעכלעוו טימ ,הדע ןייז ןענעגעזעג ךָאנרעױזַא קידנלעוו ,ןוטעג לקָאש

 -רַאפ ָאד טציא ךיז טָאה עכלעוו ןוא לרוג ןייז טלייטעג ןרָאי ליפ ױזַא טָאה

 דובכ ןעמ זיא ןעמוקעג .עיצַארטסנָאמעד עשיכיטס ַא טרימרָאפ ןוא טלמַאז

 ַא טימ רע ,ןַאמ ַא טימ רעוװ ןענעגעזעג ךיז ןקילב טימ שטָאכ ןוא ןבעגּפָא

 עקידעבעל יד .טייקנדנובעגוצ בילוצ םתס רעדָא רבח ַא ,טניירפ ַא ,רעטָאפ

 ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה ָאטיױא רעד .טונימ וצ טונימ ןופ ןסקַאװעג זיא היוול

 ןגיוא עטנייוורַאפ רעטרעדנוה .קעװַא טייקלענש רעקישַאר ַא טימ ןוא טרָא ןופ

 טלָאװ ןעמ יװ ,רעריטרַאמ עשידנוב יד ןענייז קעװַא .טקוקעגכָאנ ןבָאה

 ..?ןכָארבעגּפָא קידתירזכַא םַאטש ַא ןופ ןגייווצ
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 שטיוועסוקניּפ ןבואר םהרבא

 רעד ןיא טבעלעג רע טָאה ,םותי ַא ןרָאװעג זיא רענילרעב בקעי ןעוו
 רעטעּפש ןוא -- רעטומ סעשטיוועסוקניּפ -- הקבר רעטסעווש ןייז ןופ םייה
 ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעגָאװש םייב יירעשדלעפ טנרעלעג ךיז
 ַא ןעועג זיא שטיוועסוקניּפ ןבואר םהרבא ךיוא .רעשדלעפ השמ ןעמָאנ
 -עג רע זיא ,וָאקרטעיּפ ןיא 1896 ןריובעג .רעוט רעשידנוב רערעלוּפָאּפ
 סָאד ןעמונעגרעביא טָאה רע ךיוא .עװקסָאמ ןיא 1945 ינוי 1 םעד ןברָאטש
 .רעשדלעפ ַא ןעוועג ןוא ךַאפ-החּפשמ

 שטמיוועסוקנוּפ ,ר רענילרעב .,ר .י

 רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא רע זיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא לגניי סלַא ךָאנ
 -טָאטש ןופ ןַאמטַאר ןרָאי עגנַאל ןעוועג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .גנוגעװַאב
 ןופ טעטימָאק רעװָאקרטעיּפ ןופ דילגטימ ןוא הליהק רעד ןופ סנרּפ ,טַאר
 ןוא יורפ ןייז טימ ןרָאװעג לגלוגמ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב .דנוב
 -שטייד יד ןכָארבעגסיוא זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש .עניַארקוא ןייק רעדניק ייווצ
 ,ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןיא טריזיליבָאמ םיא ןעמ טָאה ,המחלמ עשיטעווָאס
 ןופ רע זיא המחלמ רעד ןופ ףוס םייב .רָאטקָאד סלַא טעברַאעג טָאה רע ואוו
 ,לָאטיּפש רעװקסָאמ ַא ןיא ןברָאטשעג טיײקנַארק רעכעלרעניא ןַא

 יד טימ יורפ יד זיא ,ײמרַא רעד ןיא ןשטיוועסוקניּפ ןעמענקעװוַא ןכָאנ

 קירוצ זיא ןוא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןלַאפעגנײרַא ךעלגניי ייווצ
 -עג טגנערבעגמוא רעטעּפש ןענייז רעדניק יד .טָאטש-םייה ריא ןיא קעװַא
 עשיצַאנ יד טבעלעגרעביא טָאה ןעלעה יורפ יד .םישטנעיװשָא ןיא ןרָאװ
 ןיא טנייה ךיז טניפעג ןוא ןעזלעב-ןעגרעב רעגַאל ןשטייד ןיא הלשממ-דרָאמ
 .קרָאי-וינ

 (קרָאי-וינ --- ווָאקרטעיּפ) השמ רעדורב סרענילרעב ןופ עיצַאמרָאפניא ;  .ב

 רצונוא :.ק .ש .ח .(קרָאי-וינ -- װָאקרטעיּפ) ןעלעה יורפ סעשטיוועסוקניּפ ןוא

 (טּפירקסונַאמ) רענילרשב בוקַאי :סוגומ ַאירַאמ .1948 ילוי קרָאו-ןונ ,טייצ
 ה שי .ד"שת ,ביבא-לת ,תֹודָּפ רֿפס :ץרוק בקעי

0 

279 



 גרעבנענעט ןמלז

 טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עמערָא ייב ווָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג
 רע טָאה רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעלעג .,לַאטרַאװק ןשידיי ןטסמערָא ןיא
 -רעלשיט סלַא װָאכָאטסנעשט ןיא לוש-רעקרעװטנַאה עשידיי יד טקידנעעג

 ןטוג ַא רַאפ םש ַא טַאהעג טָאה רע .רעטעברַא
 ענעדישרַאפ ייב טעברַאעג ןוא הכאלמ-לעב
 ,רעמענרעטנוא-לבעמ

 עשידיי יד ייב ךיז טָאה סע ןעוו ,1912 ןיא
 ןדנירג וצ גנוגעווַאב ַא ןביֹוהעגנָא רעטעברַא
 ןמלז זיא .,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עלַאגעל

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג גרעבנענעט
 ןופ גנוליײטּפָא סלַא ,ןייארַאפ רעטעברַא-ץלָאה
 םעד .רעטעברַא-ץלָאה ןופ ןייארַאפ רעשזדָאל
 -עג טלייועגסיוא רע זיא 1912 רעבמעווָאנ 0
 טָאה'מ ןוא ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא ןרָאװ

 ןקירעדינ ןופ ןעוועג זיא ןמלז .דנוב םעד טערטרַאפ גרעבנענעט זַא ,טסואוועג

 רעכעלכַאז ַא ןעוועג זיא ןוא עיגרענע טימ טלדורּפשעג טָאה רעבָא ,סקואוו

 ,רענדער

 "יטעט עטיירב ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןלוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 דנוב ןופ טעטימָאק ןטשרע םעד ןיא ןעוועג ןיוש גרעבנענעט ןמלז זיא ,טייק

 ןבָאה'ס ןעװ .רעטערטרַאפ עשידנוב יד ןופ רענייא טַאר-רעטעברַא ןיא ןוא

 "נַאג רעד טריטסערַא טרעוו ,דנוב ןגעק סעיסערּפער עקרַאטש ןביוהעגנָא ךיז

 "עג ךיוא זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװָאכָאטסנעשט רעצ

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טקישרַאפ םיא טָאה'מ .גרעבנענעט ןמלז ןעוו

 ,עיבמָאד ןיא

 -טנַאה רעד ןיא רערעל ַא גרעבנענעט ןמלז טרעוו רעטעּפש ןרָאי טימ

 -כעט יד ןופ גנולײטּפָא רעד טימ ןָא טריפ רע .ווָאקרטעיּפ ןיא לוש-רעקרעוו

 -רַאפ טָאה לוש יד .ןסקַאװעג זיא לוש-רעקרעװטנַאה יד .ןעגנונכייצ עשינ

 וצ גנואיצַאב עטוג רעייז ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעליש 100 בורק טגָאמ

 טָאה רע .שירעדניפרעד ןוא שיגרענע ןעוועג טעברַא רעד ייב זיא רע .םיא

 .ץרעה רעוט ןכעלטפַאשלעזעג םענעעזעגנָא ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג הנותח

 -עג זיא רע .ןבעגעגפיוא טשינ לָאמנייק רע טָאה דנוב ןרַאפ טעברַא יד

 יד ןרָאװעג זיא דנוב רעד ןעוו .טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוו

 "עג גרעבנענעט ןמלז זיא ,הליהק רעװָאקרטעיּפ רעד ןיא עיצקַארפ עטסערג

 טריפעגנָא טָאה רע ןכלעוו טימ ,טַאר-הליהק ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טלייוו

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב

 טמיטשַאב ןבָאה ןוא ווָאקרטעיּפ טריּפוקָא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו

 תעשב .טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ סלַא טמיטשַאב ןרָאװעג רע זיא ,טַארדןדוי ַא

 יד טימ ןטקילפנָאק ןענַאטשטנַא ןענייז טַאר-ןדוי ןופ טפַאשרעריפנָא ןייז

 -נוא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא גרעבנענעט ןמלז .ןטנַאּפוקָא עשטייד
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 ןופ ןירעירוק ַא ןופ לַאפכרוד ַא בילוצ .דנוב ןופ טייקיטעט רעשידרערעט
 יד ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד
 ,גרעבנענעט ןמלז ןעוועג ךיוא יא'ס עכלעוו ןשיווצ ,רעוט עשידנוב עטסקיטכיוו
 -דרָאמ ןוא -ןפַאלקש ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ָאּפַאטשעג רעד ךרוד זיא רע
 ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ואוו ,םישטנעיװשָא ןיא רעגַאל
 ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז ךיוא .רָאי 0
 ,סיצַאנ יד

 ןַאמרעדעפ ;אפר

0 

 רעלדַא לאומש

 סעמַאמ רעד ןופ) רענייז עדייז רעד .ץעלדעש ןיא 1895 ךרעב ןריובעג

 רעטָאפ סלאומש .שרדמ-תיב ןסיורג ןופ ןזח רעד -- רעביל ןעוועג זיא (דצ

 ,שרדמ-תיב ןשיבצק ןופ יבר ןעוועג זיא קחצי

 ןעוועג לאומש זיא ןרָאי שטסגניי יד ןופ

 רעטשרע רעד ךָאנ .רעצעז ַא --- רעטעברַא ןַא

 -עג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג המחלמ-טלעוו

 ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא וװיטקַא ןעוו

 ,רעטעברַא-רעקורד

 ,שטנעמ רעכעלביל ןוא רעטוג ןטלעז ַא

 ןייז ןופ .ןטייווצ ַא ןפלעה וצ קידנעטש טיירג

 -סורַא דימת טָאה ףוג ןרעווש ןוא ןקנַארק

 ,גנַאזעג ןוא טייקכעליירפ ַא טזיורבעג

 -טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא

 םעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג המחלמ

 .גנוטייצ -סקלָאפ --- ןַאגרָא ןכעלגעט ןשידנוב

 ייב טכיש ןייז טעברַאעג ךָאנרעד ןוא רעטלַאװרַאפ סלַא טעברַאעג טכַאנרַאפ זיב

 -רַאפ ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ יד .,(ןישַאמ:ץַאז) ּפיטָאניל םעד

 ךָאנ ןיגמיײהַא רָאנ ,ןישַאמ:ץַאז רעד ייב ןטעברַא וצ טשינ םיא ןופ טגנַאל

 טָאה רעלדַא .עיצַארטסינימדַא רעד ןיא טעברַא רעקידנּפעשסױא גָאט ַא

 -יא טינ םיא טעוו'מ זַא ,ןעזעג טָאה'מ ןעו .םעד ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ

 -רַאפ סלַא טעברַא ןייז רַאפ ןענױלַאב טלָאװעג םיא ןעמ טָאה ,ןדייררעב

 ,רעצעז ַא ןיב ךיא, .טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ןופרעד ךיז רע טָאה ,רעטלַאוװ

 ןרַאפ ;סעטָאלז ןיא ןיול ןיימ ךיא םוקַאב רַאפרעד ןוא ,טהנעטעג רע טָאה

 וט'כ זַא ,טקיאורַאב זיא ןסיוועג ןיימ --- ןיול ןיימ ךיוא ךיא םוקַאב ןטלַאװרַאפ

 ,"גנוגעווַאב רעד רַאפ

 רעלדַא זיא המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 -טיל רעד רעטנוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ענליוו ןייק ןרָאװעג ןגָארטרַאפ

 ,תוחילש ַא ןריפוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע .טפַאשרעה רעשיוו
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 ןטכעלש ןייז ייב ערעווש לעיצעּפס ַא ןוא עכעלרעפעג ַא ללכב ןעוועג זיא סָאװ
 ןופ רעריפ םעד טריטסערַא טַאהעג ןעמ טָאה קסירב ןיא .,דנַאטשוצ-טנוזעג
 ןעמ טָאה .ןעוועג טשינ זיא םיא ןופ העידי םוש ןייק .ךילרע קירנעה דנוב
 -שיווטיל יד "ןענעבנג; וצ רעטניוו ןקיטסָארפ םעד ןיא ןטָאבעגנָא ןרעלדַא
 רָאװעג סעּפע ןוואורּפ ןטרָאד ןוא קסירב ןייק ןרָאפ ,ץענערג עשיטעווָאס
 רערעווש ַאזַא וצ ןבילקעגסיוא םיא דָארג .טָאה'מ .לרוג סכילרע ןגעוו ןרעוו
 רַאפ .קסירב ןיא ןעגנודניברַאפ עסיוועג טַאהעג טָאה רע לייוו ,עיסימ
 זיא רע .טכילפ-ןרע ןַא ןליפרעד וצ יװ ,ןעוועג טָאבנָא רעד זיא ןרעלדַא

 -עגנָא זיא ןוא ץענערג עשיטעווָאס-שיוװטיל יד לַאגעלמוא רעבירַא םולשב
 ןַא הסיפת ןיא ןקישוצניײרַא ןעגנולעג זיולב םיא זיא'ס .קסירב ןיא ןעמוק
 -עג זיא סָאד .ןייגרעד סעּפע טוװאורּפעג ןטרָאד טָאה רעכלעוו ,רעטעברַא
 -וצ ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןָאטּפױא טנעקעג טָאה רֶע סָאװ ,ץלַא ןעוו
 -עג טשינ ןיוש רע טָאה ץענערג יד ןײגרעבירַא רעבָא ,ענליוו ןייק סגעווקיר
 רעד ףיוא עדיל לטעטשיץענערג ןיא גנַאל ןכָאװ ןבילבעג רע זיא .טנעק

 ,טייז רעשיטעווָאס
 -ייל ןעײרדמורַא ךיז טנעקעג טינ רע טָאה ,רוטַאנ רעוויטקַא ןייז ייב

 -נוב יד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע .ןָאט טינרָאג ןוא קיד
 טלעג סעמוס ערעסערג טקישעגוצ ןעמוקַאב ייז ןופ ןוא ענליוו ןיא ןטסיד
 -ָאס ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב-םיטילּפ ןשיוצ ןלייטעצ וצ

 -סערַא זיא רעלדַא ןוא טרסמעג םיא טָאה רעצימיא .עירָאטירעט רעשיטעוו
 םיא ןבָאה .ד .וװ .ק .נ רעד ןופ ןענַאגרָא-סגנושרָאפסיױא יד .,ןרָאװעג טריט

 ערענָאיצולָאװער-רטנָאק יד ןופ, טלעג ןעמוקַאב טָאה רע זַא ,טקידלושַאב
 -ָאס רעד ןגעק טעברַא-שזַאטָאבַאס ןריפ וצ ףיוא טניָאעזד ןוא דנוב ןעיײטרַאּפ
 ,"טבַאמ רעשיטעוו

 ןרָאװעג קנַארק רעווש רע זיא עמרוט ןיא סָאװ ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס
 עקיטלָאמעד יד ,טכַאמ עשיטעווָאס יד -- עיצַארעּפָא ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןוא
 ןוא ןשטנעמ ןטוג ,םענייפ םעד רעמ ןיוש טָאה ,ןרעלטיה ןופ עטעדניברַאפ
 -נערַאפ ןבעל ןייז טָאה רע ןוא ,טזָאלעגסױרַא טשינ רעטעברַא ןשיטסילַאעדיא

 ,טנעוו-הסיפת יד ןשיוװצ טקיד
 ןעוועג זיא ,טסידנוב רעוויטקַא ןַא ךיוא ,עיש רעדורב רערעגניי ןייז

 װָארדנַאסקעלַא לטעטש ןיא הליהק ןוא טַאר-טָאטש ןיא ןַאמטַאר רעשידנוב
 טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא המחלמיטלעוו רעטייוצ רעד תעב .יקסוואיוק
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי יד

 :טרַאה .י .(קרָאי-וינ -- ץעלדעש) ןַאמשיפ בקעי ןוֿפ עיצַאמרָאפניא :  .ב

 ; 1950 קרָאי-וינ ,נניר-רשטעברַא -- טנעמטרַאּפָעד ירצטצמצס םפד ןופ ךוברָאי

 ןלַאירעטַאמ ,ךובלמַאו רעשירָאטסיה .1080 טסוגיוא-ולוי ,קרָאי-וינ ,טייצ רפזנוא

 -רעטעברַא ןשידיו םענײמעגלַא ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ ןטנעמוקָאד ןוא

 ,1948 ,עשרַאוװ ,דנוב

 .ח .ש י

270 



 סערפיש בייל

 ,1904 רַאונַאי ןט9 םעד ענדָארג ןיא ןריובעג
 טימ ןוא ןברָאטשעג עטַאט ןייז זיא ,רָאי 9 ןרָאװעג טלַא זיא לבייל ןעוו

 -עּפש זיא עכלעוו ,רעטסעווש ענייז ןופ ענייא ךיז טמענרַאפ גנואיצרעד ןייז
 -עלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןירערעל ַא ןרָאװעג רעט

 עדיא ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא .לעװַאש ןיא לוש רעכ
 ,ָאטעג רענווָאק ןיא ןעמוקעגמוא) ןיסַאק

 ןוא טנעילעג ךס ַא לבייל טָאה דניק סלַא

 טרעװ רעליש סלַא ךָאנ .קיריגנסיוו רעייז ןעוועג

 רֶע ןעוו .שידיי ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא רע
 דנוב ןופ רעקיטַאּפמיס ַא רע טרעוו ,רעטלע טרעוו
 ,ךעלטפַאשלעזעג וויטקַא ןרעװו ןָא טביוה ןוא

 ןשידִיי ןיא ןיירַא סערפיש טערט 1921 רָאי ןיא
 טקידנערַאפ רע ןכלעוו ,ענליוו ןיא רַאנימעס-רערעל

 ךרוד רע טרעוו 1926 ןיא .םורַא רָאי עכעלטע ןיא
 -ַאב עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד
 ,לוש רענירבָאק רעד ןופ רערעל-שידיי סלַא טמיטש

 רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ טרעוו ןוא רָאינרעל 2 רע טעברַא ןירבָאק ןיא
 ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא רע טָאה לוש רעקצול יד .קצול ןיא ָאזעיצ ןופ לוש
 ,רָאי 2 טעברַאעג ןטרָאד טָאה רע .הגרדמ רעכיוה

 גנוטלַאװרַאפ-לוש רענדָארג רעד ןופ טרישזַאגנַא רע טרעוו 1921 ןיא
 בייל טעברַא ענדָארג ןיא ,לוש-ָאשיצ רענדָארג רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא
 ,טסערַא ןייז ןופ גָאט ןזיב רָאי 8 סירפיש

 רע ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא עטוג טגָאמרַאפ טָאה סערפיש בייל
 לוש רעשידיי רעד יירטעג רעייז ןעוועג ןוא רעיודסיוא ךס ַא טַאהעג טָאה
 טעברַאעג טָאה רע .םייה ןייז ןעוועג זיא לוש יד .טעברַא ןייז טַאהעג ביל ןוא
 -ַאב םיא טָאה טעברַא-לוש יד לייוו ,דימ ןעוועג טשינ לָאמנייק ןוא ךס ַא

 םיא ןבָאה ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,ןלוש עטנָאמרעד עלַא יד ןיא ,טרעטסייג
 עביל יד -- ,םיא וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג ןוא טַאהעג ביל רעדניק יד

 ,עקיטייזנגעק ַא ןעוועג זיא

 ןייז קנַאד ַא ,ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא רעייז סערפיש טרעוו ענדָארג ןיא
 -רָא רעד ןיא ןָאנבױא םעד לענש רע טמענרַאפ טײקמַאזטעברַא ןוא עיגרענע
 ,טעטימָאק-ייטרַאּפ ןופ דילגטימ ַא טרעוו רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיט
 -דָארג ןופ ןַאמטַאר סלַא ןוא הליהק רעד ןיא סנרּפ סלַא ןבילקעגסיוא טרעוו

 ןוא טעברַא עטױרטעגנָא יד סיוא רע טריפ םוטעמוא .טַאר-טָאטש רענ
 רעד ייב רעלוּפָאּפ ןוא טבילַאב טרעוו רע ןוא ,גלָאפרעד סיורג טימ ןתוחילש
 ,טפַאשרעטעברַא רענדָארג

 סערפיש .טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ןופ טעברַא רעד טימ ןָא טריפ רע
 סערפיש טריפ ,1935 רָאי ןופ קידנביוהנָא .לוש רעד ייב ףיקס ַא טריזינַאגרָא
 .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןרעגַאל-רעמוז טימ ןָא
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 עוויר ןיטסירַאנימעס רעד טימ לבייל ךיז טעדניירפַאב רַאנימעס ןיא ןיוש

 עגנוי סָאד .עפָאי ,מ גָאגַאדעּפ רענליוו ןטנַאקַאב םנופ רעטסעווש ַא ,עּפָאי

 טרעוו 1925 ןיא ,ןלושרָאשיצ יד ןיא ןעמַאזוצ ןטעברַא יז ,הנותח טָאה לרָאּפ

 ,עלהמחנ ,לרעטכעט ַא ןריובעג ייז ייב
 טמענרַאפ ײמרַא עשיטעווָאס יד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טמוק'ס

 .ענדָארג
 טרַאּפשרַאפ ןוא טריטסערַא סערפיש טרעוװ 1929 רעבָאטקָא ןט5 םעד

 ..יהסיפת ןיא
 טריטסערַא ענייז יורפ יד ךיוא טרעוו ,טסערַא סעסערפיש ךָאנ םישדח 6

 ,ןַאטסכַאזַאק-ןופצ ןייק לרעטכעט ןיילק ןטימ ןעמַאזוצ טקישרַאפ רעטעּפש ןוא

 -סיוא טכַאמעג טָאה סערפיש עוויר סָאװ ןעגנואימַאב עלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 ױזַא ןוא ,ןבעגעגנייא טינ סָאד ריא ךיז טָאה ,לרוג סלבייל ןגעוו ןעניפעגוצ

 זיא סערפיש לבייל ױזַא יװ ןוא ןעוו ןוא ואוו ,טסואווַאבמוא ןבילבעג זיא

 ןיא טנייה טבעל ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה סערפיש עוויר) .ןעמוקעגמוא

 | .(עגַאקיש
 זיא רע לייוו ,טסידנוב ַא ןעוועג זיא רע לייוו ןעמוקעגמוא זיא לבייל

 ןעוועג טסַאהרַאפ ױזַא זיא עכלעוו ,ָאטיצ ןופ ןלוש יד ןיא רערעל ַא ןעוועג

 ,ןטסינומָאק עשידיי יד ייב

 רעד ןיא רעציזטימ ןוא רעדנױיײלטימ ַא ,טסידנוב רענדָארג ַא ,ק .מ
 :ןעגנוקיניּפ סעסערפיש ןגעוו טלייצרעד ,עמרוט רעשיטעווָאס

 -ָאק רעד טָאה ,ןטיבעג ערעזנוא ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו;

 וצ ןדלָאמעג ךיז לעטשנעמַאזוצ ןצנַאג ןייז ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימ

 -טנַארַאפ יד ןגָארט ןעמַאזוצ טלָאװעג ןבָאה עלַא רימ .טכַאמ רעיינ רעד

 ךעלטניירפ רעייז זנוא טמענ טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעד .טײקכעלטרָאוװ

 ןלָאז רימ זַא ,זנוא וצ ךיז טדנעו רע .רַאבקנַאד רעייז זנוא זיא ןוא ףיוא

 טעװ טכַאמ עייג יד זַא ,טגָאז רע .גנורעקלעפַאב יד ןקיאורַאב וצ ןפלעהטימ

 יייוו ,ךיילג ןייז ןלעוו יועגריב עלַא .גנוקירדרעטנוא ןופ רוּפש ןדעי ןפַאשּפָא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעטעברַא יד ןעײרּפַאב ןעייג רימ : רע טגָאז רעט

 ןיא טבעלעג טָאה ריא לייוו ,טײהנעגנַאגרַאפ רעייא טשינ טריסערעטניא זנוא

 רעד ןעגנערב עכלעוו ,יד ןענייז רימ .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא טשינ ןוא ןלױּפ

 טפרַאד ריא .םזילַאיצָאס ןוא עיטַארקָאמעד ,טייהיירפ ,טייקיטכערעג טלעוו

 ..וו .זַא .א טײקרַאבקנַאד ,ןליוו ןטוג ַא זנוא וצ ןזײװסױרַא רעבָא

 סערפיש לבייל רבח רעד .ןטמַא ענעדיישרַאפ טיורטרַאפנָא זנוא ןרעוו סע

 ןיא .ןזעוו-לוש סָאד ןריזינַאגרָאער ןפרַאד קניפ רערעל םעד טימ ןעמַאזוצ

 שיאערבעה -- שידִיי ךַארּפש-טכירעטנוא יד ןייז ףרַאד ןלוש עשידיי יד

 -לָאטיּפש םעד ןעמענרעביא ףרַאד קינּפיל .רד רבח רעזנוא ,ןטָאברַאפ טרעוו

 ,גנורעכיזרַאפ עלַאיצָאס ידו -- שטיוװָאמַארבַא רבח ,ןזעוו

 רעירפ .ענדָארג ןיא ןטסערַא יד ןָא ךיז ןביוה 1939 רעבָאטקָא ןט5 םעד

 ךיוא ןוא ערעדנַא ןוא שטיװָאמַארבַא ,סערפיש ח"ח יד טריטסערַא ןרעוו

 עדייבעג רעד ןיא געט רָאּפ ַא ךיז ןעניפעג רימ .תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 -סיוא רעד ..ד .וװ .ק .נ רעד ןופ בַאטש רעד ךיז טניפעג טרָאד ,טכירעג ןופ
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 "עג ןטלַאהרַאפ קילייוװטייצ ןענייז רימ זַא ,זנוא טעדלעמ רעטכיר-סגנושרָאפ
 םורַא געט 5 ןיא .,סעיצַאמרָאפניא עקינייא זנוא ןופ ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןרָאװ
 -דָארג ןיא טריפעגרעביא ,ןלָאקָאטָארּפ עצרוק ןלעטשפיונוצ ןכָאנ ,רימ ןרעוו
 -רַאפ ןענייז ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסידנוב ליפ ואוו ,הסיפת רעד ןיא --- הסיפת רענ
 ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ןרָאװעג טקינייּפ

 עטפַאהרעטסומ ַא טשרעהעג הסיפת רעד ןיא טָאה טייצ עטשרע יד
 ,ןצָאק ,קעז ענעיורטש ,סערַאנ טַאהעג רעמַאק רעד ןיא ןבָאה רימ .גנונעדרָא
 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .שעוו יד ןטיבעג ,דָאב ןיא טריפעג געט 7 עלַא
 עיינ ןזיװַאב ךיז ןבָאה רדסכ לייוו ,רעגרע ץלַא ןרָאװעג רעמַאק רעד ןיא זיא
 סע לייוו ,קעז ענעיזוטש יד ,סערַאנ יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ,עטריטסערַא
 רעמַאק רעד ןיא טקַאּפעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןטקעזניא ליפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה
 ,םונהיג ַא ןרָאװעג זיא סע .לסעפ ַא ןיא גנירעה יוװ ױזַא ןשטנעמ

 ןרָאװעג סערפיש רבח רעד זיא ,ןסע סָאד ןגָארטרַאפ קידנענעק טשינ
 ַא ןופ גנוטיײלגַאב ןיא .רָאטקָאד םעד טרעדָאפעג ןבָאה רימ .רעכַאװש ץלַא
 ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד ,.רעשדלעפ"הסיפת רעד ןיײרַא זיא טסייד ,וו .ק ;נ
 יד ןופ ,ןעמישזער עלַא תעב ןטסָאּפ םעד ףיוא הקזח ַא טַאהעג ןיוש טָאה
 םיא ןבָאה רימ ןעוו .טסידַאס ַא ,רזכַא ןַא שטנעמ ַא .ןָא ןטייצ עשירַאצ
 ,ךיז ןקינייּפ רימ ןוא ,יירפ זיא רע ,טשַאררעביא ןרָאװעג רימ ןענייז ,ןעזרעד

 זומ רע ,קנַארק זיא רע זַא ,!רָאטקָאד' םעד טרעלקרעד לבייל 'ח רעד

 ,שינָאריא 'רָאטקָאד' רעד ףיורעד םיא טרעפטנע .עטעיד עלעיצעּפס ַא ןבָאה
 רעד ,עירָאטַאנַאס ןייק טשינ זיא הסיפת ַא .(ַאכוּפעשט) טשינרָאג זיא סע זַא
 ...קיטכיר :ןוטעג גָאז ַא ןוא טלכיימשעגוצ טָאה טסי.ד .וװ .ק .נ

 ,ךַארּפש עשיסור יד טשרעהַאב םָאקלָאפ טשינ טָאה רעכלעוו ,לבייל 'ח

 םיא רַאפ ןזָאלוצ לָאז'מ זַא ,ןטעבעג גנושרָאפסױא רעטשרע רעד תעב טָאה
 -סױרַא רעדיוװ םיא ןעמ טָאה טכַאנ רעטייווצ רעד ףיוא .רעצעזרעביא ןַא
 -סיוא רעד ייב ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןעוועג רע זיא טשַארעביא יו .,ןפורעג
 יד ןופ ןירערעל ענעזעוװעג א ,רַאנימעס-רערעל ןופ עטרבח ַא גנושרָאפ
 ןופ זיא יז .עקטסינומָאק ַא ,ןאטיוועל ,ןליוּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 רעשיטעווָאס רעד טימ סיוא טזייו זיא ןוא דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא ןליוּפ

 טייהנזעוונָא ריא ןיא ,ןירעטכיר-שרָאפסיױא סלַא ענדָארג ןייק ןירַא ײמרַא
 ןגעוו ןוא ןלוש-ָאזעיצ יד ןגעוו ןגַארפ ןרָאװעג טלעטשעג לבייל רבח םעד זיא
 םיא טגערפ גנושרָאפסיױא רעקידרעטייוו ַא ףיוא; ."דנוב ןופ טייקיטעט רעד
 : רעטכיר-שרָאּפסיױא רעד

 ןוא ריא סָאװ ,רעוועג טימ דַאלקס רעד ךיז טניפעג סע ואוו טגָאז -
 -ַאב ַא רַאפ טיירגעגוצ ןבָאה (ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד) .ס .ּפ .ּפ יד
 ?ײמרַא רעטיור רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןטנּפָאװ

 : טגָאז ןוא טלמוטעצ טרעוו לבייל רבח רעד
 ,ןכַאז ןטכַארטסיױא לָאז ךיא ןַא ,רימ ןופ ריא טרעדָאפ סָאװרַאפו ז--

 ?טשינ ןריטסיזקע סָאװ
 :ףיוא ךיז טגער רעטכיר-שרָאפסיױא רעד
 ןַאגרָא-לַארטנעצ) גנוטייצ-סקלָאפ ןרעמונ עטצעל ערעייא ןבָאה רימ --
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 ןגעק טנַאה ןיא רעוװעג טימ ןפמעק וצ ןפורעג ןטרָאד טָאה ריא ,(דנוב ןופ

 ,זנוא
 ,ןטסישַאפ עשטייד ןגעק רָאנ ,ךייא ןגעק טשינ --
 טָאה ריא ,טייקיטעט רעייא ןריפ לַאגעלמוא טליװ ריא ,ןסייוו רימ ---

 "וצסיוא ךייא חוכ גונעג ןגָאמרַאפ רימ ,דנַאברַאפנטַאר ןגעק ןטסָאמרַאפ ךיז
 גָאז ,ןטָארסױא ,ןטכינרַאפ ןעמעלַא ךייא ןלעוו רימ ,קיאור טייז .ןעלצרָאװ
 רימ ןלעװ ןַאד ,רעריפ ענייד ךרוד ןרָאװעג טרַאנעגּפָא טזיב וד זַא ,רעסעב
 -- טסנרע ךיז טכַארטרַאפ ,לייטרוא ןרעדלימ ַא ןעמוקַאב טסלָאז וד זַא ,ןעז
 וד ביוא ,דניק ןוא יורפ ,עילימַאפ ןייד ןעז ךָאנ טסליװ וד ביוא ,קנעדעג
 סָאװ ,ןרעלעפ עלַא ןענעקרענא וטספרַאד -- טייהיירפ יד ןעז ךָאנ טסליוו

 ,..דלימ ריד וצ ןייז רימ ןלעװ ,ןעגנַאגַאב זיא ײטרַאּפ ןייד
 .רענעכַארבעצ ַא רעמַאק רעד ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא לבייל רבח רעד

 רעװש רעייז ,רעװש זיא'ס :ןבעגעגוצ ןוא טלייצרעד ץלַא זנוא טָאה רע
 ךימ טעװ רע זַא ,טניימ רעטכיר רעד .םונהיג ןקיזָאד םעד ןיא ןטלַאהוצסיוא
 טעװ סָאד ,ןיינ .ליוו רע סָאװ ץלַא ןיא ןייז הדומ ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעגניווצ
 ריא ,טוג ךימ טנעק ,םירבח ,ריא .ןעמוקמוא רעסעב לעוו'כ ,ןעשעג טשינ
 ,ןטלַאהסיוא לעוו'כ זַא ,ןפָאה ליוו'כ ,ןשקע ןַא ןיב/ב זַא ,טסייוו

 -עג טשינ לבייל רבח םעד רעמ ןעמ טָאה םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא
 ,ןפור

 לירּפַא ןט12 םעד לייוו ,םעד בילוצ ךעלקעּפ ןייק רעמ קידנעמוקַאב טשינ

 זיא ,ןַאטסכַאזַאק-ןופצ ןייק טקישעגסױרַא תוחּפשמ ערעזנוא ןעמ טָאה 0
 .סעקַאטַא ןעמוקַאב רע טָאה רדסכ געט יירד .ןרָאװעג קנַארק לבייל 'ח רעד

 ןעמ טָאה ךעלדנע .רעסַאװ ןעקנורטעג רָאנ ,ןסע טנעקעג טשינרָאג טָאה רע
 רעד ךרוד ןסורג טַאהעג ןבָאה רימ ,לָאטיּפש-הסיפת ןיא ןעמונעגוצ םיא
 -שָאר רבח םעד ןופ .רעסעב ךיז טליפ רע זַא ,ןַאמלעדיפ רעטסעווש-ןקנַארק
 בָאה'כ ןכלעוו ,ענדָארג ןיא ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רַאטערקעס ,יקסווָאק
 לבייל רבח רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,הסיפת רעקסנימ ןיא ןפָארטעג

 רעד ןיא הסיפת רענדָארג ןופ ןרָאװעג טקישעגרעביא םיא טימ ןעמַאזוצ זיא
 .."טרעהעג טשינ םיא ןופ רימ ןבָאה ןעמ ,הסיפת רעקסירב

 -עווָאס ןופ םוהת םניא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ סערפיש בייל זיא ױזַא טָא
 רעסיורג רעד טימ ןעמַאזוצ --- רוּפש ַא ןָא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ,םונהיג ןשיט
 -לושמוא ערעדנַא רעטנזיוט רעקילטנעצ טימ ,םירבח:יײטרַאּפ ענייז הנחמ

 .ק .ש .ח .  י עקיד

 שטיווָאלַאגעס עילָא
 ןיא עיזַאנמיג רעשיסור ַא ןיא טרידוטש רעירפ ,1898 םורַא ןריובעג

 עטסעב יד ןופ ןעוועג זיא יז .עיזַאנמיג רעשילױּפ ַא ןיא --- ךָאנרעד ,שזדָאל
 ,סנירעליש

 ןעוועג זיא ןוא דנוב ןיא ןײרַא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 יעיצַאזינַאגרָא ײטרַאּפ רעד ןיא ןוא גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא
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 יד ןופ ביױהנָא ןיא .ןירענדער ַא יו טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה סרעדנוזַאב

 טָאה יז ואוו ,עשרַאװ ןייק שזדָאל ןופ ןעמוקעג יז זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 םש ריא .טעטיזרעווינוא ןיא טעטלוקַאפ ןשיטַאמעטַאמ-קיזיפ ןפיוא טרידוטש

 טכַאמעג דלַאב יז טָאה עטרבח עיירטעג ןוא ןירענדער עטנכייצעגסיוא סלַא

 וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא יז .עשרַאװ ןופ ןזיירק עשידנוב יד ןיא רעלוּפָאּפ

 ןירערעל ַא ןעוועג יז זיא קיטייצכיילג .טפנוקוצ ןוא דנוב ןיא טעברַא רעד

 ַא ןיא שיליוּפ טנרעלעג ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי רַאפ ןלוש-טנוװָא יד ףיוא

 .ָאשיצ ןופ לוש-רעדניק
 -רעסיוא ,ןזעלַאב ,טנעגילעטניא ,גולק ןעוועג זיא שטיוװָאלַאגעס עילָא

 ןַא ןעוועג זיא יז ,וויטיסנעס רעייז ןעוועג יז זיא וצרעד .טבַאגַאב ךעלנייוועג

 ,עיגילער ַא טעמכ ןעוװעג ריא רַאפ זיא םזילַאיצַאס .עקטסילַאעדיא עתמא

 ,טרעיורטרַאפ ןעוועג דימת ןענייז ןגיוא עצרַאװש עפיט ,עסיורג עריא

 זיא המשנ ריא .טעטיזרעווינוא ןיא ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ןדער טגעלפ יז ןעוו

 וצ ןעװעג זיא םיורט ריא .םזילַאעדיא טימ ,עבילנשטנעמ טימ ןעוועג לופ

 רעלַאנָאיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא עטרעדירברַאפ ַא טפַאשנטנעדוטס יד ןעז

 סַאה ןפָארטעג ןטרָאד יז טָאה םעד טָאטשנָא ,גנומַאטשּפָא רעזעיגילער רעדָא

 קנַארק שממ זיא המשנ ריא .סַאה ןזָאלצענערג -- טנעדוטס ןשידיי םוצ

 זיא לטיה-ןטנעדוטס ענעטנַארַאמַא-סייוו ,עקיקע-ריפ סָאד .םעד ןופ ןעוועג

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג גנע ריא זיא סע .ןרָאװעג טסואימרַאפ לענש ריא

 עגניי עשיטסילַאעדיא ערעדנַא ליפ יו .סַאה ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעפסָאמטַא

 -סור-טעווָאס ןייק ןעיצ ןעמונעג ריא סע טָאה ,דָאירעּפ םענעי ןיא ןשטנעמ

 סָאד -- .טלעוװו עיינ ַא עקַאט ךיז טיוב ןטרָאד זַא ,טביולגעג טָאה יז .,דנַאל
 ..ןבעל ריא ןיא סעידעגַארט ערעסערג ךָאנ וצ טריפעג טָאה

 ,ףלָאװ רעדורב רערעטלע ריא טבעלעג ןַאד טָאה דנַאלסור-טעווַאס ןיא

 ןטנַאקַאב ןופ רעטסעוװש ַא ןעוועג זיא יז) .רערעל רעשזדָאל רענעזעוועג ַא
 רעד ןיא רעטסעוװש ןוא רעדירב ליפ יד ןשיוװצ .,(שטיווָאלַאגעס ,ז רעטכיד

 רע .טעטירָאטױא רעשיטילָאּפ רעד ןעוועג ףלָאװ זיא ,החּפשמ-שטיוװָאלַאגעס

 רענדער סלַא טנַאקַאב ןעװעג רע זיא שזדָאל ןיא .דנוב םוצ טרעהעג טָאה

 ןעילֶא טכַאמעג עקַאט טָאה רע .טסילַאיצָאס רענעבעגעגרעביא סלַא ןוא

 קעװַא רע זיא םישזער ןשיטעווָאס ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .עקטסידנוב ַא רַאפ

 ןטרָאד ןופ .(רעדורב רעטייוצ ַא טבעלעג ךיוא טָאה'ס ואוו) דנַאלסור ןייק
 םורַא ןרָאפעגקעװַא זיא עילֶא .,ךיז וצ רעטסעוװװש ענייז ןפורעג רע טָאה

6, 

 -בויא דנַאלסור ןופ ןעמוקַאב ןביוהעגנָא עילימַאפ יד טָאה םעד ךָאנ

 1927 םורַא .רעגַאל סיקצָארט ןיא ןעוועג זיא שטיװָאלַאגעס ףלָאװ ,תורושב

 שטיוװָאלַאגעס .ז רעטכיד רעד ,רעדורב ןייז יו ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 עינַאמ .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןטסכעלנײשרַאװמַא רע זיא ,ןרעכיזרַאפ טגעלפ

 -טנגוי סעשטיוָאלַאגעס עילָא ןוא ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב ַא -- ץרַאהנייר

 ָאידַאר ןשיטעווָאס ןכרוד טרעהעג טָאה ןיײלַא יז זַא ,טרעכיזרַאפ --- עטרבח

 -ָאלַאגעס ףלָאװ "רעטערַאפ ןוא קינשזַאטָאבַאס ,טסיקצָארט רעד* זַא ,ןדלעמ

 ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא שטיוו

 ןלױּפ ןייק ווירב ןבירשעג הליחתכל טָאה ןײלַא שטיװָאלַאגעס עילָא

281 



 ,רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג ריא ןופ ןסורג יד ןענייז טסערַא סרעדורב ריא ךָאנ
 -ָאבַאל רעשימעכ ַא סעּפע ןיא טקיטפעשַאב זיא יז זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ
 עילָא זַא ,העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא לָאמנייא .ריביס ןטייוו ןיא עירָאטַאר
 ךיז טנעמירעּפסקע ןשימעכ םענעגנולעג:טשינ ַא תעב טָאה שטיווָאלַאגעס
 ,טכיזעג סָאד טנערבעגּפָא

 -ַאגעס .ז .טַאהעג טשינ לָאמנייק ריא ןופ רענייק טָאה תועידי ןייק רעמ
 זַא ,גנוגייצרעביא יד טַאהעג ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב טָאה שטיווָאל

 -עגמוא יז ןזיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא "ןעגנוקיניירק עקידרעטעּפש יד ןיא
 ץרַאװש 9 ,ןרָאװעג טגנערב

 עדרַאבעלַא ילא

 ךעלנײשרַאװ ןעמוקעגמוא --- קצעיווָאזַאמ-װָאשַאמָאט ןיא 1880 ןריובעג

 .עשרַאװ ןיא 1944 רעמוז ףוס
 רתיה ןעמוקַאב ירפ רָאג ןוא שזדָאל ןיא הבישי רעד ןיא טנרעלעג

 טָאה ,ארמג רעד ייב קידנציז .הארוה
 טריסערעטניארַאפ קיטייצכיילג ךיז רע
 . גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ

 .ןופ רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא
 : ,דנוב

 -רַאבעלַא ילא טָאה הנותח רעד ךָאנ

 : ,קסמָאדַאר-ָאװָאנ ןיא טצעזַאב ךיז עד
 . דָאלָאק עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע ואוו

 ! ךעלגעמרַאפ שטָאכ ןוא .םָארק-לַאינ
 -עג שיסקָאדָאטרָא ,שיטַאבעלַאב ןוא

 רעדניק 5 ןוא יורפ ַא טימ ןוא טדיילק

 סָאבעלַאב רעבושח רעקיזָאד רעד זיא

 ןדנוברַאפ ןבעל ץנַאג ןייז ןבילברַאפ

 ןיא יירטעג ןעוועג זיא רע .דנוב ןטימ
 . ןוא ןרָאי ערענָאיצולָאװער עטוג יד
 ערעװש יד ןיא ךיוא ױזַא ןבילברַאפ

 ,עיצקַאער ןופ ןרָאי ערעטצניפ

 *= יד ןוטעג ןטייצ עשירַאצ יד ןיא
 ןטעברַא עטסכעלרעפעג ןוא עטסרעווש

 -רָא רעשירעטילימ רעמייהעג רעד ןיא קיטעט ןעוועג .גנוגעװַאב רעד רַאפ
 רעד רעביא ןריפרעבירַא סָאד ןריזינַאגרָא ןטימ ןעמזנרַאפ ךיז ןוא עיצַאזינַאג
 ןייז .רעוט ערענָאיצולָאװער ןוא רעוועג ,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ץענערג
 רעקיטרַאנגײא רעד טָא .טקנוּפ-ףערט ַא ןעועג עטצעל יד רַאפ זיא זיוה
 יד רַאפ ץענערג יד ןײגרעבירַא סָאד טריזינַאגרָא ךיוא טָאה רענָאיצולָאװער
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 ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטכַא םוצ ןטַאגעלעד
 רעד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא ןוא ןיוו ןיא 1914 רעמוז

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 םיתבש יד ןיא רע טָאה (1905-6) עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 רענלעז יד רַאפ ןפורפיוא ערענָאיצולָאװער יד לקעז-תילט ןייז ןיא טגרָאזַאב

 -נוא טשינ ךיז רע טָאה ךעלרעסיוא םגה ,ןָאזינרַאג רעקסמָאדַארָאװָאנ ןופ
 ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא ערעדנַא יד ןופ טדיישרעט

 ןעוועג זיא רֶע .תוסרוקיּפַא ןייז ןופ ןוא דנוב םוצ טייקירעהעגנָא ןייז ןופ דוס
 .עקיטפרעדַאבטיונ ןפלָאהעג ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטרָא ןיא וויטקַא

 עדרַאבעלַא טָאה המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד

 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .וָאכָאטסנעשט ןיא טניואוועג
 ןופ טסניד ןיא ןצנַאגניא טלעטשעג ךיז רענָאיצולָאװער רעטלַא רעד טָאה

 ןריטסערַא ןטימ תוכייש ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד
 ןפורפיוא טריפעגרעביא טָאה סָאװ ,ַאנסנעשטש ַאירַאמ ,יורפ עשיליוּפ ַא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,דנוב ןשידרערעטנוא ןופ .ק .צ ןופ סעיצקורטסניא ןוא

 -רַאבעלַא ןעמענ ןעמוקעג ךיוא זיא ָאּפַאטשעג יד ןוא ןטסערַא עקידרעטייוו
 -ןדיי ןופ טרעדָאפעג טָאה יז .ןעניפעג טנעקעג טשינ םיא טָאה יז :ןעד
 טעטימָאק ןשידנוב רעװָאכָאטסנעשט ןופ גנוציז ַא ,ןלעטשוצוצ םיא טַאר
 םעד ָאּפַאטשעג רעד ןבעג וצ טשינ ןסָאלשַאב טייהנזעװנָא ןייז ןיא טָאה

 םיא טָאה'מ ןוא עילימַאפ ןייז טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .ןברק ןטגנַאלרַאפ

 טָאה טָאטש:םייה רעקידרעירפ ןייז ןופ .קסמָאדַאר-ָאװָאנ ןייק טריפעגוצ

 םיא ןבָאה םירבח עקיטרָאד יד ןוא וָאקרטעיּפ ןייק סופוצ טזָאלעג ךיז רע
 -ַאב ןייז וצ טנדרָאעגנײא םיא טָאה'מ ואוו ,עשרַאװ ןייק געוו םעד טגרָאזַאב
 ,ךיק-סקלָאפ ַא ןיא טקיטפעש

 ןוא עּפלַא -- ןעמָאנ ןרעטנוא טבעלעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 זיא'ס .גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא
 ,(1943 לירּפַא) דנַאטשפיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןזיב ןביילב וצ ןעגנולעג םיא

 -רעטנוא רעד קנַאד ַא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא טבעלעג רע טָאה רעטעּפש

 וצ ןזיוװַאב רע טָאה (.ס ,ּפ .ּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעשידרע
 -עגסיוא זיא'ס ןעוו --- 1944 רעמוז ףוס ןזיב ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ ןביילברַאפ

 ,םישדח ייווצ ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,דנַאטשפיױא רעשיליױּפ רעד ןכָארב
 שטנעמ ןקיטרַאנגייא ןקיזָאד ןופ רוּפש רעדעי ןרָאװעג ןריולרַאפ זיא טלָאמעד

 ,רענָאיצולָאװער ןוא

 רָאטקיוװ ,(קרָאי-וינ --- קסמָאדַאר-ָאװָאנ) לדנעמ ןוז ןופ עיצַאמרָאפנוא :  .ב

 -ףמָצס םעד ןוֿפ ךוב-רָאי : טרַאה .י .(קרָאו-וינ -- עשרַאװ -- ענווָאק) ןַאמלוש

 ,7-8 .מונ טייצ רצונוא ךיוא ;קרָאו-וונ ,1991 --- נניר-רטטצברַא טנצמטרַאּפצד-ירעט

 -וינ ,ךַאנַאמלַא רצקסמַאדַאר-ָאװַאנ :קווווול .ה .קרָאי-וינ ,1951 טסוגיוא-ולוו

 .עשרַאוװ ,ָאטצנ רצװַָאבָאטסנעשט ןיא םוקמוא ןוא דנַאטשרעדיװ : רענערב .ל .קרָאו

 ,1940 ,סערייא-סָאנעוב ,ײברַאֿפ ויא סָאװ טלפיו ַא : סעקשָאש .ח .רד

0 
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 שטיווָאניבַאר עשוהי

 רָאי 55 טימ טגנערבעגמוא --  ַאקסַאילדָאּפ ַאלַאיב ןיא 1888 ןריובעג
 ,םישטנעיװשָא ןיא רעטעּפש

 -סישּפ ןופ *שודקה דיי; ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא .סוחי ןשינבר ןסיורג ןופ

 .שטיװָאניבַאר קחצי בקעי ,עכ
 ןיבר רעלַאיב ןטלַא ןופ לקינייא ןַא
 -- רעטָאפ רעד ךיוא .קחצי בקעי
 ןעועג זיא -- הדוהי המלש ריאמ
 -ַאב ךיז םידיסח יד ןבָאה אלימב ,יבר
 רעלַאיב ַא וצ יװ ,ןעלעיש וצ ןגיוצ
 טימ טַאהעג הנותח .,ץנירּפניױרק
 ןיבר רעקצָאק ןופ לקינייא-רוא ןַא
 -ָאס ןופ לקינייא ןַא ,ילעדנעמ 'ר
 ןוא עלעמהרבא 'ר ןיבר רעװעשטַאכ

 'ר םוקמ-אלממ ןייז ןופ רעטכָאט

 ,לאומש

 -סיוא ךיז טָאה ףיוה רעלַאיב רעד
 רעכייר ןוא טכַארּפ טימ טנכייצעג
 עלעיש טָאה טייהדניק ןייז ,גנוריפ
 .סוסקול ןוא ץנַאלג ןיא טגנערברַאפ

 ענייש ןוא עסַאלב ,עקנַאלש סָאד טלגנירעגמורַא סנטייצַאב ןבָאה םידיסח יד

 רעלַאיב ןופ ןָארט ןפיוא ןציז ןעזעג ןיוש םיא עיזַאטנַאפ רעייז ןיא ןוא לרוחב

 םעד יװ .תובשחמ ערעדנַא טַאהעג רעבָא טָאה לדניז עשיבר סָאד ,ףיוה

 רעוויטקיפ ַא) עקחנ 'ר ,עיטסַאניד רעלַאיב רעד ןופ רעדנירג ןטשרמולכ

 טָאה -- גרעב ייוצ ןשיווצ השעמ רעשידיסח סעצרּפ .ל .י ןיא --- (ןעמָאנ

 םוצ טגָאזעג טָאה עקחנ 'ר יװ .."טלעפרַאפ םעטָא; המשנ סעלעיש ךיוא

 רַאפ רָאנ זיא הרות רעיא; :טכַארטעג עלעיש ךיוא טָאה ,בר רעקסירב

 ןייז זומ הרות יד ןוא ,לארשי לכ רַאפ טשינ ,םינדמל רַאפ ,הלוגס ידיחי

 -עג טָאה עלעיש "!לארשי לכ ףיוא ןעור זומ הניכש יד !לארשי לכ רַאפ

 !טייהשטנעמה לכ רַאפ :טגָאזעג ןֹוא רעטייוו טירט ַא ךָאנ טכַאמ

 תליחת .טסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג זיא ףיוה רעלַאיב ןופ לרוחב סָאד

 טעדנירגעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,.ס .ס ןופ עּפורג ַא וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא

 רעד ןיא סע זיא ןעוועג .דנוב םוצ רעבירַא רעטעּפש זיא רע ןוא ,עלַאיב ןיא

 זיא עלַאיב ןיא .(1905-7) עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ טייצ

 -ָאװער ַא טריפעג ךיוא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקרַאטש ַא ןעוועג

 ןיא רענייק .ןָאזינרַאג ןשירעטילימ ןסיורג םעד ןשיװצ טייקיטעט ערענָאיצול

 הריסמ ַא .רשיה-ךרד ןופ ּפָארַא זיא עלעיש זַא ,טסואוועג טשינ טָאה ףיוה

 לרוחב עשינבר סָאד טָאה'מ ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד וצ ןעמוקעגנָא רעבָא זיא

 ַא טכַאמעג טָאה טסערַא רעד .עשרַאװ ןייק טריפעגקעװַא ןוא טריטסערַא

 רעכסישּפ; ןופ עזג יד טָאה'מ ןוא טלעו רעשידיסח רעד ןיא םשור ןסיורג

 ."טנעה עשייוג; ןופ *טפיוקעגסיוא; טלעג סיורג רַאפ "דיי
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 .רעדניק ןוא וורֹופ ,עישוו הו



 רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד טימ ךיז ןטפעהַאב סָאד זיא ןעשוהי רַאפ

 דניק שיבר טעשטשעיּפעצ ַא סעּפע ןופ זירּפַאק ןייק ןעוועג טשינ גנוגעווַאב

 ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,גנומיטש עקידנעייגרעבירָאפ ןייק טשינ ךיוא ןוא

 ןשעלסיוא ןטימ ׁשַא ןיא טלדנַאוװרַאפ ךיז ןוא געט-עיצולָאװער עסייה יד ןיא

 ןייז זיב טסילַאיצָאס ַא ןבילבעג ןיוש זיא רע .רעייפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ךיז

 -רעביא ןַא ןעועג רע זיא ןבעל קידרעטייוו ץנַאג ןייז .טיוט ןשירעריטרַאמ

 רעשידיי רעכעלטלעוו ,רענרעדָאמ רעד ןופ דיסח ַא ןוא טסיסקרַאמ רעטגייצ

 ליפ רדסכ רע טָאה ,ןסיו ךס ַא טימ רעקידנטכַארט ַא שטנעמ ַא .רוטלוק

 -גניא ןגָאזסױרַא רע טגעלפ ןכערּפשעג עטנָאנ ןיא ,טרידוטש ןוא טנעיילעג

 רעבָא םיא טָאה טײקנדײשַאב ןייז ,ןעקנַאדעג עלעניגירָא ןוא עטנַאסערעט

 ,טפירש רעדָא טרָאװ ןקידעבעל ןיא ןטערטסױרַא ךעלטנפע טזָאלעג טשינ

 טָאה'מ סָאװ ,ןָאט וצ ןעוועג טיירג קידנעטש רע זיא ַאוויי ןוא ָאשיצ ,דנוב ןרַאפ

 רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא .טגנַאלרַאפ םיא ןופ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ עּפורג-ץנעגילעטניא רעד וצ טרעהעג

 טָאה רע -- טכיש רעדנַא ןַא וצ טרעהעג רָאג רע טָאה לַאיצָאס םגה ,דנוב

 .רעכעד ןקעד וצ עּפַאּפ ןופ קירבַאפ ַא טַאהעג

 -נַאנַאפ ןשטיװָאניבַאר ייב ךיז טָאה ָאטעג ןופ ןרָאי עכעלרעדיוש יד ןיא

 -יטעט רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ גנורעטסיײגַאב ןופ םַאלפ ַא טרעקַאלפעגרעד

 ןעוועג קיטייצכיילג ןוא יײרעלָאטס רעשינַאכעמ ַא ןיא טעברַאעג טָאה רע .טייק

 ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ ןעוועג זיא ןוא דנוב ןשידרערעטנוא ןיא קיטעט

 ןעוװעג רע זיא ןרעדנַא ןשיוצ .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ענעפַאשַאב עקינייא

 טָאה סָאװ ,ךנוב ןשידרערעטנוא םייב עיסימָאק-וװיכרַא רעד ןופ רעציזרָאפ

 ךיוא יו ,הלשממ-יצַאנ רעד רעטנוא םוקמוא ןוא ןבעל ןופ תועידי טלמַאזעג

 ןיא ךיוא .(עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיי) רָאקיא ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ

 .ויטקַא רעייז ןעוועג רֶע זיא (ףליה רעלַאיצָאס רַאפ טפַאשלעזעג) סאטיזעז

 םיא ןבָאה ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ייב ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ?ָאטעג ןופ קידצ רעד, :ןפורעג

 -ירַא החּפשמ ןייז טימ שטיווָאניבַאר זיא 1943 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 עניצ רעטכָאט ערעגניי ןוא שירבאד יורפ ןייז ,טייז רעשירַא רעד ףיוא רעב

 טימ .ןסָאשרעד ייז טָאה ָאּפַאטשעג יד ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג דלַאב ןענייז

 ןײרַא ָאטעג ןיא קירוצ םעדייא ןייז טימ עשוהי טמוק רעטעּפש ןכָאװ ייווצ

 ןייק טריפעגקעווַא 1942 רעמוז רֶע טרעוו דנַאטשפיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןכָאנ

 ןייז זיא ,ןעגנובעלרעביא עקידארומ יד ףיוא טקוקעג טשינ .ןעזלעב-ןעגרעב

 -ָאק ןעמייהעג ַא ןיא ויטקַא ןטרָאד זיא רע .ןכָארבעג ןעוועג טשינ טסייג

 -גנערבעגפיונוצ לָאצ רעשּפיה ַא ןשיוצ טעברַא-רוטלוק ַא טריפ סָאװ ,טעטימ

 ןגיוא יד רַאפ טיוט ןטימ ,אכבה קמע םעד ןיא .ץנעגילעטניא רעשידיי רעט

 סעיצקעל טנעיײל רע ,רעטסיירט ןוא רערעטנומ ַא שטיװָאניבַאר עשוהי זיא
 ןייז וצ שאימ טשינ ךיז טפור ןוא רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשידיי ןגעוו

 ןיק טריפעגסיורַא םעדייא ןטימ םיא ןעמ טָאה 1942 רעבָאטקָא 11 םעד
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 זָאלרוּפש זיא שטנעמ רעלערוטלוק-ךיוה ןוא רעלעדייא רעד ואוו ,םישטנעיװשָא

 ,ךיור ןוא ׁשַא ןיא ןדנואוושרַאפ

 -סיה :ק--ט .ש .(קרָאו-וינ -- עלַאיב) גנוילק רַאזַאל ןופ עיצַאמרַאֿפניא : .ב

 ןופ עטכושעג רעד וצ רעייטשוצ ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ ,ךובלמַאז רעשירָאט

 עטעביז ,ןליוּפ :קנורט .ו .י .1948 עשרַאװ ,דנוב-רעטעברַא ןשידיו םעניױמעגלַא

 וָאטעג רעװצשרַאװ ןיא רָאי ףניפ :; ןײטשדלָאג דרַאנרעב .1928 קרָאו-וינ ,ךוב

 .1947 ,קרָאי-וינ

 2410801 242209: 1 6116 64810006 (50טצסתננפ 40 886400 46 142150006)

 ?גצוצ 1955

 .ח .ש 7 יי

 םיובשריק ַאווע ןוא ןַאמרעה

 רעזעלג קיזייא ןופ ןוז ,1894-95 םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמרעה
 ןיא רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב ןעוועג .עמולב ןוא (ךַאפ ןופ רעזעלג ַא)

 ןעמוקעגמוא עלַא) ןטסידנוב ןעוועג ןענייז רעדירב ריפ ענייז ךיוא .ענטוק

 ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ךָאנ ,לדיימ גניי ַא ,אווע

 ןעמוקעג יז זיא ,עקטנעדוטס ַא
 לטעטש רענעלק ַא ךָאנ ןופ

 זיא יז .ענטוק ןייק ץישטנעל

 עיגרענע ךס ַא טימ ןעמוקעג
 טימ ןעמַאזוצ .עיציבמַא ןוא
 -עג יז טָאה רעטסעווש ריא
 לוש עקיסַאלק-ייוצ ַא טנפע

 ַא טַאהעג ןוא ךעלדיימ רַאפ

 ןבָאה סרעטומ .גלָאפרעד ךס

 / יא רַאפ ןעמוקַאב ביל יז
 | ) ינעטשרַאפ ןוא ,ץנעגילעטניא
 .ןירערעל סלַא שינעד

 ןופ רעטכָאט ַא --- ַאוע
 } .  םירמ הרפש ןוא שרעה םהרבא
 =" -ץג ןריובעג זיא --- וַאדנַאל

 זיא ,טסיאערבעה ַא ,ליכשמ ַא ,רעטָאפ ריא .1897 םורַא ץישטנעל ןיא ןרָאװ

 -רַאפ ךיז טָאה רע .שטנעמ רעלופטנַאלַאט ַא ןוא דיי רעכעלטלעוו ַא ןעוועג

 -הבצמ ןופ ןגיוצעג רע טָאה הסנרּפ .רוטּפלוקס ןוא יײרעלָאמ טימ ןעמונ

 טגָאמרַאפ טָאה יז ,סקואוו ןקירעדינ ןופ ןעװעג ַאװע זיא ןיילַא ,יירעצירק

 -מיס ,לדייא רעייז ַא ןוא טמעקרַאפ טַאלג רָאה עדנָאלב לעה ,רוגיפ עניד ַא

 ,ןייז טינ ןָאק רעקינייװ סָאװ ,קינייו טדערעג טָאה יז .םינּפ ךיילב ,שיטַאּפ

 סָאד רעבָא ;טרעפטנעעג סנייא טימ םיוק יז טָאה רעטרעו טרעדנוה ףיוא
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 -סַאקרַאס ַא טרָאװ ריא טָאה לָאמליײט ,טרעפטנערַאפ ץלַא טָאה טרָאװ ענייא

 טימ טנַאקַאב ךיז טָאה יז .טפרַאדעג טָאה'מ ואוו ,טרָאד ןָאטעג טינש ןשיט

 ןשיווצ טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ,םיובשריק ןַאמרעה רעטעברַא-רעּפעטש םעד

 .טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ןוא עביל עקרַאטש ַא יז

 -רוד ןופ רעזעלג ;ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ ןופ טמַאטשעג טָאה ןַאמרעה

 ךיז טָאה גנודליב קינייװ טימ רעטעברַא רעטושּפ ַא ,ןַאמרעה ,רע ןוא .תורוד

 -עטניא סָאמ רעסיורג ַא טימ רעטעברַא ןַא רָאנ סָאװ ,ךיוה רעד וצ ןביוהרעד

 רענייש ַא רעייז ןעוועג ןַאמרעה זיא ןעזסיוא ןיא .,ןכיירגרעד ןָאק ץנעגיל

 -עג טָאה רע :לטעטש ןופ רוחב רעטסכעה רעד טעמכ ,ןסקַאװעג ךיוה ,רוחב

 רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה רע ךיוא .עיגרענע ןוא טנעמַארעּפמעט ךס ַא טַאה

 םעד קיטייצכיילג ןוא ןסַאמ-רעטעברַא יד ןעמדיוו וצ ךיז געווסנבעל ןייז

 .ןבעל ןלערוטלוק ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי
 -עג זיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עלַא ןיא לײטנָא ןעמונעג דלַאב טָאה ַאווע

 ליפ טָאה ןַאמרעה ןוא ,טעברַא-ײטרַאּפ סנַאמרעה וצ ףתוש רעכיילג ַא ןרָאװ

 רָאג ןטייווצ םעד רענייא ךיז ןענייז ייז זַא ױזַא ,ןסיוו סַאװע ןופ ןעמונעגרעביא

 זיוה רעייז ןוא ,ךעלקילג ןוא ןדירפוצ טבעלעג ןבָאה ייז ,קידלוש ןבילבעג טינ

 רעטנעגילעטניא רעדעי ואוו ,רטנעצ רעכעלטפַאשלעזעג רענייפ ַא ןרָאװעג זיא

 -ידיי טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא הריד רעייז .ןעמוקניײרַא טנעקעג טָאה שטנעמ

 ,רעכיב ערעדנַא ךיו ןוא עש

 ןיא טלעטשעג ךיז ןַאמרעה טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ

 טָאה טפַאשרעריפ רעשיגרענע סנַאמרעה רעטנוא .ןטעברַא עלַא ןופ ץיּפש

 -שטיוװעלַאכימ סָאד ,ויטַארעּפָאַָאק:-זייּפש רעד ,קעטָאילביב יד :טילבעג ץלַא

 -עג טיובעגסיוא טפַאשרעריפ סנַאמרעה רעטנוא רעטעּפש זיא סָאװ ,זיוה

 יײרטעג שירבח ,ןענַאמרעה טימ טייז ייב טייז ןענַאטשעג זיא ַאװע ,ןרָאװ

 עשיאיײטרַאּפ ענעדיישרַאפ םיא ןבעגעג ןוא ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַאעגטימ

 ןרָאװעג דלַאב זיא יז ,טרעהעגוצ ןרעג ךיז טָאה ןַאמרעה עכלעוו וצ ,תוצע

 -עגסױרַא טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב זיא ןוא ײטרַאּפ רעד ייב טבילַאב

 זיא יז .טַאר-טָאטש רענטוק םוצ טַאדידנַאק רַאפ דנוב ןופ ןרָאװעג טלעטש

 ןענייז םיריבג עשלטעטש יד ןוא ,ןעמיטש טייהרעמ רעסיורג ַא טימ ןיײרַא

 ,ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ ךָאנ וצרעד ,השא ןַא ,יז ,סָאװ ןדירפוצמוא ןעוועג

 .ןַאמטַאר רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא

 ןטערטעגסױרַא דימת טייצ רָאי 10 ןופ ךשמב ַאווע זיא טַאר-טָאטש ןיא

 יד ןגעק טפמעקעג ןוא רעטעברַא יד טקידייטרַאפ ,ןקָארשרעדמוא ןוא טסיירד

 אוע רעניילק רעד רַאפ ןעמ טָאה טַאר-:טָאטש ןיא ךיוא .םיאנוש עשידיי

 ןשיטַאמַארד םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ךיוא טָאה ַאװע .ץרא:-ךרד ןעמוקַאב

 ןטסואוַאב םעד ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,ןייארַאפ

 ןיא האל ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה יז תעב ,ץילסייו בקעי רעליּפשיוש

 ,ןטייקיאעפ עסיורג רָאג ןזיװעגסיױרַא יז טָאה *קוביד; רעד סיקסנַא .ש

 -רַאפ ייז ןענייז עפָארטסַאטַאק-טלעוו רעסיורג רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ףוסל ןוא ןליוּפ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טלגָאװ

 ןבָאה ייז .ָאטעג ןופ ןליורג ןוא ןענייּפ עלַא טבעלעגרעביא ןבָאה ייז
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 -סיוא טָאה סע ןוא גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןעמַאזוצ טעברַאעג
 סרעלטיה ןעז וצ ןבעלרעד ןוא תונכס עלַא ןעמוקייב ייז ןלעוו רשפא זַא ,ןעזעג

 רעכלעוו רַאפ ,טלעו ערענעש ןוא ערעסעב ַא ןעיובפיוא ןפלעה ןוא הלּפמ
 יז זיא סע רעבָא ,ןבעגעגּפָא ךעלרע ןוא יירט ױזַא ןבעל ץנַאג רעייז ןבָאה ייז

 .ןעועג טרעשַאב טשינ ערעדנַא ליפ ױזַא יו
 ןַאמרעה ךיוא זיא ,1944 רעמוז ,עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןטצעל םייב

 ,ףמַאק ןשיגַארט ןוא ןשיאָארעה ןיא ןלַאפעג טנַאה ןיא רעוועג טימ
 .רעריפ-רעטעברַא ןוא שטנעמ סלַא טבילַאב ןעוועג רע זיא ןבעל ןייז ייב

 ןופ רעריפ רעד ןוא דנוב ןופ טַאר-יײטרַאּפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע
 ןייז טָאה רע ,ענטוק טָאטש-םייה ןייז ןיא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעקרַאטש רעד
 ,אנוש-יצַאנ ןטימ ףמַאק ןטנפָאװַאב ןטקעריד ןיא ןענופעג טיוט

 םעד ןטסידנוב ןבָאה ,עשרַאװ ןייק ןײרַא זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו
 רעד ןיא) דלעפ-טכַאלש ןפיוא רבק ןקיליײװטיײיצ ןופ ןבָארגעגסיױא רעּפרעק
 ןקירעהעג ןטימ היוול ַא טנדרָאעגנייא ןוא (שזָאבילָאשז טָאטשרָאפ רעװעשרַאוװ
 ,י ןופ םירבק יד ןופ תונכש ןיא רבק ַא ןבעגעגּפָא םיא טָאה ןעמ .דובכ
 -רָאפ ןעמוקעג ןענייז היוול רעד וצ .רענרומכ .י ןוא שטיװעלַאכימ .ב ,ץרּפ .ל

 ,גנוריגער רעד ןופ ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ רעייטש
 .רעטעברַא לָאצ עסיורג ַא ךיוא ןוא ײמרַא רעד ןופ

 ןטרַאצ ןוא ןפיט ליפיוזַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,לַאניפ רעד טמוק טָא ןוא

 עשיטַאּפמיס ,עניילק יד --- ,תמא ךָאד זיא ןוא עדנעגעל ַא יו טגנילק ,רעיורט
 ןגָארטעגרעביא טָאה ,רָאה עיורג ןיוש רשפא ןוא עדנַאלב לעה יד טימ ַאוװע
 "ַארט סנַאמ םעד וליּפַא ,ןדנַאטשפיוא עלַא ,ָאטעג ןופ ןענייּפ עלַא ,ןליורג עלַא

 יו ,קיאור ןטלַאהרַאפ ךיז ,ליטש היוול רעד וצ ןעמוקעג זיא יז -- ,טיוט ןשיג
 -עג ַא טימ ןענַאטשעג זיא יז .רעטקַארַאכ ריא ןעוועג זיא ױזַא לייוו ,ךעלגעמ
 טקוקעג ןוא דלעפ ןסיורג ןפיוא םירבק עטריניאור יד ןשיווצ ּפָאק םענעגיוב
 -נָא טָאה'מ ןעוו ...טייקיבייא רעד וצ רעּפרעק סנַאמרעה ּפָארַא טזָאל'מ יו
 -עגפיוא טשינ רעמ ןוא ןלַאפעג ַאוע זיא ,רבק סנַאמרעה ןטישרַאפ ןביוהעג
 סנַאמרעה ןבעל המשנ ריא טכיוהעגסיוא ליטש יז טָאה ױזַא ןוא ,ןענַאטש

 ,קיבײא ףיוא טקינייארַאפ ייז ןוא רעטיירב ןבָארגעג רבק םעד טָאה'מ .רבק

 .ןעמוקעגמוא שיגַארט ןוא שיאָארעה ,ןייש ױזַא ןוא ,טבעלעג ןייש יױזַא

 ןַאטַאש-גרעבדרע לרימ

 קנַאלב לבייל

 רעבמעצעד 31 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1890 םורַא ןריובעג
 .ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא 0

 ןיילק ַא ןופ הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה יז .ןרעטלע עמורפ ןופ ןוז ַא

 טנרעלעג טָאה לבייל .עילָאװ טָאְטְשְרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא לבלעװעג-טּפַאנ

 -דלָאג ַא ןרָאװעג זיא רע .ןטעברַא ןייג טזומעג גניי רָאג רעבָא ,רדח ןיא

 ,דימש
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 ױזַא -- "לבייל רעצרַאװש רעד, זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ןעוועג זיא סָאװ (ןַאמקרעב) "לבייל ןסייוו, ַא וצ ךוּפיהל ןפורעג םיא ןעמ טָאה
 ןופ ןייארַאפ ןיא רעוט ַא ןרָאװעג -- רעטעברַא-לַאטעמ יד ןשיװצ קיטעט
 רעד ןיא ןיירַא ךיג זיא רע .עשרַאװ ןיא רעטעברַא-לַאטעמ עשידיי יד
 רעד ףוס ןזיב ןעוועג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ביוהנָא ןופ ןוא גנוטלַאװרַאפ
 ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ
 ,ןייארַאפ-דיילקַאב ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא

 -טימ ַא ןרָאװעג לבייל זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב
 רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד .דנוב ןופ דילג
 ײטרַאּפ ןופ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא
 -ײטרַאּפ ןשידנוב ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוװעג רע זיא 1921 ףוס ןיוש .טַאר
 -ַאב ךיוא ךיז ןוא קיצנַאד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ
 ,ןרָאפנעמַאזוצ עקידרעטעּפש עכעלטע ןיא טקילײט

 קנָאלב זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 ,טייהיירפ ןייז טימ רעכיז ןעוועג טשינ זיא ןוא טיונ ןטילעג ,קסניּפ ןייק קעװַא
 ןשיטעוװָאס םעד רעטנוא ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ ןוא עלעירעטַאמ ערעווש יד
 ערעדנַא רעטנזיוט רעקילטנעצ יו טקנוּפ ,ןעגנואווצעג םיא ןבָאה םישזער
 ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא .עשרַאװ ןייק ןייגקירוצ ןגעוו ןטכַארט וצ ,םיטילפ
 טָאה ,עשרַאװ ןייק 1940 ביוהנָא קידנעמוקקירוצ .ןכעלקריוורַאפ וצ ןַאלּפ ןייז
 רעלַאגעלמוא רעד וצ טלעטשעג ךיז ,רעקנַארק-רעװש ַא ןיוש שטָאכ ,רע

 םיא זיא גנַאל .גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ טעברַא רעכעלרעפעג
 -ולָאװער רעקילייה רעד טָא ןיא ןעמענוצלײטנָא ןעוועג טרעשַאב טשינ רעבָא
 וצ םיא ןעגנואימַאב עלַא .תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג זיא רע .טעברַא רערענָאיצ

 ןברַאטש וצ ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע .טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק ןבָאה ןעװעטַאר

 קידתוירזכַא ןבָאה ןטסירעלטיה יד רעדיא טוט ?ןכעלריטַאנ; ַא טימ
 ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןטינשרַאפ

 : ט--ה .(קרָאו-וינ -- עשרַאוו) ןַאמקרעב לביול ןופ עיצַאמרָאפניא = ; ,ב

 .ה .ש יי .קרָאו-וינ ,1041 2--4 טייצ רעזנוא

 שַאירַאכַאז ַארַאלק

 טנעעזעגנָא ןַא ןעוועג .קצעיװָאזַאמ-װָאשַאמָאט ןופ טמַאטשעג טָאה יז

 -שיטילָאּפ ןקיטרָא םעד ןיא וויטקַא ןוא טָאטש ריא ןיא ןירעוט עשידנוב

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 ןטייווצ ןופ ןטייצ יד ןיא קרַאטש סרעדנוזַאב ךיז יז טָאה טנכייצעגסיוא

 ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה טעברַא עשידנוב עלַאגעלמוא יד ןעוו ,גירק-טלעוו

 שַאירַאכַאז עט'ח .טייקיליװרעפּפָא ןוא טייקטסיירד ,גנוגנערטשנָא רעלעיצעּפס

 -ָאד עשלַאפ טימ ןגעלפ סָאװ ,יד ןופ ענייא .ןירעלדניברַאפ ַא ןרָאװעג זיא

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ תוחילש ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפ ןטנעמוק

 ןופ ןשינעטלעהַאב יד ,סָאטעג יד ןיא םיבושי עשידיי יד ןכיירגרעד טגעלפ יז
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 ,טרָאװ-טסיירט ַא ,ףליה ןטימ ןעמוק יז טגעלפ ןיהַא .,ןרעגַאל יד ןוא ןדיי

 ,רוטַארעטיל ןוא סעיינ
 עיולב-לעה ןוא זָאנ רעצרוק ַא טימ ,יורפ עקירעילטימ עקנַאלש ,עכיוה ַא

 ןרָאפ עקַאט יז טגעלפ עכלעזַא סלַא .עשיליופ ַא יו ,ןעזעגסיוא יז טָאה ,ןגיוא
 עשרַאװ ןופ ,ךעלטעלב עלַאגעלמוא טימ ןדָאלַאב קידנעטש .,ןענַאב יד ףיוא
 -עּפש ןוא עציטש-טלעג ןוא סעיצקורטסניא ,רוטַארעטיל יד ןעמענ יז טגעלפ
 -יז ,ןעזסיוא רעשיליוּפ ריא .רעטרע ענעזיוװעגנָא יד ףיוא ןגרָאזַאב סע רעט
 ,טייצ עגנַאל ַא טעברַא ַאזַא טימ ןייגוצנָא ןפלָאהעג ריא טָאה גנוטלַאה ערעכ

 טשינ ץעגרע ןיא רעמ ךיז טָאה יז .ןרָאװעג ןגיוװשטנַא זיא שַאירַאכַאז עט'ח זיב
 .ןזיװַאב

 ,וָאשַאמָאט ןייק ןרָאפ וצ טגָארטפױאַאב ךימ טָאה דרערעטנוא רעזנוא
 זיא ןערַאלק טימ סָאװ ןעניפעגסיוא ,ָאטעג ןקיטרָאד ןיא ךיז ןגירקניײרַא
 בָאה 1941 גָאט-רעטניװ ןקיטסָארפ ַא ןיא .טלעג ןבעגרעביא ריא ןוא ןעשעג
 טשרע ןוא ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןיטסירק ַא יו טלעטשרַאפ ךיז ךיא
 ןפָארטעג ךיא בָאה ַארַאלק עט'ח .ליצ םוצ ןגָאלשרעד ךיז םיוק געט ייווצ ךָאנ
 ןַא ןגעלעג יז זיא הריד רעטקידיײלעגסױא-בלַאה רעטלַאק ַא ןיא .טעב ןיא
 ,סופיט-קעלפ ףיוא קנַארק ,ןגיוא עדנעילג ענעלַאפעגנייא טימ עטרַאדעגסיוא
 םיטש רעכַאװש ַא טימ .טבעלעגפיוא לסיב ַא יז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןסורג יד
 יד ןופ עגַאל יד ,וָאשַאמָאט ןופ תועידי ןבעגרעביא ןביוהעגנָא רימ יז טָאה
 רעװָאשַאמָאט רעד ןופ טעברַא רעד ןגעוו ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןדיי
 ידכ ,תועידי עלַא יד טלמַאזעג יז טָאה ,טעב ןיא קנַארק קידנגיל .הליהק

 .טשינ יז ףרַאד ףליה ןיימ ,ןיינ --- .עשרַאװ ןייק ןעגנערב ןיילַא רעטעּפש ייז
 .ןבעג הצע ןַא ךיז ןעק ןוא ןכַאז:בוטש ןוא לבעמ לסיב ַא טפיוקרַאפ טָאה יז
 רַאפ ,םירבח ערעדנַא רַאפ ןייג ףרַאד ,טגנערבעג בָאה'כ סָאװ ,טלעג סָאד
 רָאנ יו .געט רָאּפ ַא ןופ עגַארפ ַא זיולב זיא'ס, ,עקיטפרעדַאב-טיונ רעמ
 -ַאװש ַא טימ רימ יז טָאה -- ?ןרָאפ ךיילג ךיא לעװ ,טעב ןופ סױרַא לעוו'כ
 ןביוהעגנָא יז טָאה ,דייר עריא ןקיטפערקַאב וצ ידכ ,טרעכיזרַאפ םיטש רעכ
 -עגנייא רימ ךיז טָאה ַאזַא דָאזיּפע ןייא .סעזייר עריא ןופ ןדָאזיּפע ןלייצרעד

 : ןורכז ןיא טצירק
 ףיוא .רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא עזילַאװ ַא טימ עשרַאװ ןופ ןרָאפעג זיא יז

 יד רעדייא ךָאנ .ןגייטשסיוא טזומעג יז טָאה יקשולָאק עיצנַאטסיןַאב רעד

 עשטייד .המוהמ ַא ןוָאװעג עדנזייר יד ןשיווצ זיא ,טלעטשעג ךיז טָאה ןַאב

 רישזַאסַאּפ רעדעי זַא ,טניימעג טָאה סָאד .ןעמוקעגנָא זיא עירעמרַאדנַאשז

 יד ןזָאל יז לָאז ?ןעמ טוט סָאװ .ןרעו טרידיוװער טעװ לקעּפ סעדעי ןוא

 ןשרָאפ ןביוהנָא ןלעװ ייז .ןעניפעג ןשטייד יד סע ןלעװ ,ןָאגַאװ ןיא עזילַאװ

 ,יז ןטלַאהַאב .סריא זיא סע זַא ,ןזייוונָא רעכיז ןלעװו סרערָאפטימ יד ןוא

 ןופ ףיוא לענש ךיז טביוה יז .קנַאדעג ַא ןייא ריא טלַאפ סע .ואוו ָאטשינ זיא

 ,ןָאגַאװ ןלעיצעּפס םוצ ןּפוטשוצכרוד ןָא ךיז טביוה ןוא עזילַאװ יד טמענ ,טרָא

 שטייד ןטוג ַא ןיא .עליויצ עשטייד ןוא רענלעז עשטייד ןרָאפ סע ואוו

 רעטכַאמעג טימ .,רענלעז ןשטייד ןגנוי ַא טימ סעומש ןטכייל ַא יז טריפרַאפ

 ךיז טסעגרַאפ יז .עילימַאפ ןייז ,םייה ןייז ןגעוו סיוא םיא יז טגערפ טייקיאור

 ריא ןיא טריפ יז ןוא עקשטייד-סקלָאפ ַא זיא ןיילַא יז זַא ,ןלעטשוצרָאפ טשינ
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 ןַאב יד ךיז טָאה לייורעד .החּפשמ ריא רַאפ גרַאװנסע לסיב ַא עזילַאװ

 עכלעוו ,עירעמרַאדנַאשז עשטייד טימ ןרָאװעג לופ זיא גוצ םורַא ,טלעטשעג

 ,לַאזקָאװ ןופ ןגירקסורַא ךיז יז זומ טציא .ןרידיווער וצ ןביוהעגנָא טָאה

 ,עטיב ַא טימ רעסעומשטימ ריא וצ ךיז יז טדנעו לכיימש ןכעלפעה ַא טימ

 יצ ,סעּפע ןגָארט וצ רעווש ריא זיא ,טנַאה ַא טקנעלעגסיוא טָאה יז יו ױזַא

 טעװ יז .עזילַאװ ערעווש ריא ןעמענ ןפלָאהעג טשינ רענלעז רעד ריא טלָאװ

 רענלעז רעד ריא טָאה -- רעכיז --- ,שזַאגַאב ןייז ןגָארט ןפלעה רַאפרעד םיא

 טָאה רע .ןיסָאנעג:סקלָאפ ַא רַאפ טשינ ןעמ טוט סָאװ -- ,טרעפטנעעגּפָא

 שַאירַאכַאז עט'ח .גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג ךיז ןוא עזילַאװ יד ןגָארטעגּפָארַא

 ױזַא ,שזַאגַאב ןשירענלעז ןייז ןגָארטעג ןוא טלייאעגכָאנ קיאור םיא טָאה

 ,לַאפכרוד ןרעכיז ַא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז שַאירַאכַאז ַארַאלק טָאה

 טשינ טָאה סע .ןעמוקייב טנעקעג טשינ יז טָאה טייקנַארק ענעגייא ריא

 -- ,ןרָאפ וצ רעטייוו ןליוו רעקרַאטש רעד ,טעב ןופ ךיז ןסייר סָאד ןפלָאהעג

 -קעװַא ןיימ ךָאנ געט רָאּפ ַא ,ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה ץרַאה קנַארק ריא

 ,ןברָאטשעג עטרבח עװַארב יד זיא ןרָאפ

 -גנַאל ַא ןעוועג זיא רע .שַאירַאכַאז םייח ןופ יורפ יד ןעוועג זיא ַארַאלק

 ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ רעריפ רעד ,רעוט-רעטעברַא רעקירָאי

 ןוא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ,קצעיװָאזַאמ-וװָאשַאמָאט

 ןיא ךיוא רָאנ ,טָאטש-םייה ןייז ןיא זיולב טשינ טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג

 ,1929 רַאונַאי ןברָאטשעג זיא םייח ,דנַאל ןופ ןזיירק עשידנוב עטיירב יד

 עקדַאלװ

0 

 ןיועל רעזייל

 .ענווָאק ןיא 1940 רעמוז ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1889 ןריובעג
 -לַאינָאלָאק סיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,לדניירק ןוא לדנעמ ןופ ןוז

 ןוא רעכעלגעמרַאפ ַא ,עטַאט רעד .סַאג רענַאקשישטנַארּפ ףיוא טפעשעג

 -גנערטש ַא ןיז ןייז ןבעגעג טָאה ,דיי רעמורפ

 17 זיב טָאה רעזייל .גנואיצרעד עזעיגילער

 ץפח ןופ הבישי רענודַאר ןיא טנרעלעג רָאי

 ,הבישי רעשזמָאל ןיא ןוא םייח

 רוחב הבישי רעד זיא 1906 רָאי ןיא

 ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ

 ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןעגנומיטש

 -רַאו רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע .דנוב

 טָאה רָאי ןבלעז ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעוועש

 -רעדנימ בילוצ ,טריטסערַא ךיוא םיא ןעמ

 רעבָא ,טזָאלעגסױרַא םיא ןעמ טָאה טייקירעי

 רע .ןעגנַאגעג טשינ םייהַא ןיוש רע זיא רעמ

 לָאמ עקינייא ךָאנ םיא טָאה'מ .גנוגעװַאב רעד טעמדיוװעג ןצנַאגניא ךיז טָאה

 זיא ןוא םָאדַאר ןוא עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא רע זיא ןסעזעג .טריטסערַא
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 טגנערבעג רע טָאה ,רענדער רעטוג ַא .קסמָא ןיא טקישרַאפ ןעוועג ךיוא

 .עיצַאטיגַא רעד ןיא ןצונ

 ןייק ןטרָאד ןופ ןוא עניטנעגרַא ןייק טרירגימע רעזייל טָאה 1912 ןיא

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .טייצ רָאי 4 ךרעב טגנערברַאפ טָאה רע ואוו ,זירַאּפ

 טעברַא ןוא דנַאלסור ןייק דלַאב רע טרָאפ 1917 ןיא עיצולָאװער רעשיסור

 "סייו ןופ טעטש ערעדנַא ןוא קסנימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא

 דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטכַא ןיא ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה רע .דנַאלסור

 ,(דַארגָארטעּפ ןיא 1917 רעבמעצעד 21--15 םעד ןעמוקעגרָאפ)

 דנַאלסור רע טזָאלרַאפ שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד בילוצ

 קיטעט ןייז וצ דלַאב ןָא טביוה רע .עשרַאװ ןייק קירוצ 1918 ןיא טמוק ןוא
 רעד ךרוד טריטסערַא טרעוװו ןוא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא
 -לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד
 ןטלַאהעג םיא ןבָאה ןשטייד יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא

 ןיוועל רעזייל טרָאפ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא
 ואוו ,ץניװָארּפ רעד ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ חילש סלַא םורַא

 טקילײטַאב רֶע .ןטעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא טוט ןוא ןעגנוזעלרָאפ טלַאה רע

 עקידרעטייוו יד ןיא ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ עקינייא ןיא ךיוא ךיז
 -- גנוטייצ-סקלָאּפ ןַאגרָא-לַארטנעצ ןשידנוב ןיא טעברַאעג רע טָאה ןרָאי
 ,רָאטקערָאק ַא יו רעטעּפש ןוא רעטרָאּפער ַא יו רעירפ

 ןייק ןגָארטרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עכורעװַאז יד

 -רַאּפ טָאה רע ,לָאטיּפש רענווָאק ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1940 רעמוז .עטיל

 ןוז ןייז ,לוש *רענכעשוװָאּפ, ַא ןופ ןירָאטקעריד ַא ,אשעצ יורפ ןייז טמותי

 ןוז ןוא יורפ יד .ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,לאכימ

 ןיא .ןעגנערבמוא םוצ עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא רעטעּפש ןענייז

 -טירד .ןָאגַאװ ןופ דניק סָאד ןּפוטשוצסױרַא ןזיוװַאב רעטומ יד טָאה געוו ןטימ

 טרעגלַאװעגמורַא לגניי סָאד ךיז טָאה ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ,רָאי ןבלַאה
 זיא המחלמ רעד ךָאנ .רעמַאקדזַאג יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא

 ,לארשי-ץרא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא םימותי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ לַאכימ

 ןיא גנורידרַאבמָאב ַא תעב ןעמוקעגמוא רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא זיא רע ואוו

 ,םילשורי

 ןעוועג ןיילַא זיא רעכלעוו ,ןיוועל ןימינב רעדורב ןופ/ עיצַאמרָאפניױא :  .ב

 -עֿפ 18 ןברָאטשעג .עקירעמַא ןיא ָאד דנוב ןרַאפ טעברַאעג ךיוא ןוא טסידנוב ַא

 -ןץונ ,1941 יַאמ-לירּפַא ,טייצ רצונוא : ט--ה .סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1088 רַאורב

 .קרָאו
 .ה .ש י
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 קעווַאלצָאלוװ ןופ ןטסידנוב

 סקוב שרעה
 ןרעטלע ענשַאּפערָאה עמערָא ייב) 1892 ןיא קעוװַאלצָאלזו ןיא ןריובעג

 ןעוועג ןענייז לחר רעטומ יד ןוא ,רעטסוש :ַא ,ןרהא ןועמש 'רעטָאפ רעד

 ,ץשטנעמ/סקלָאפ עתמא ןוא ערעייט

 עילימַאּפ רעד ןיא רעדניק ףניפ יד ןופ

 סקוב שרעה ,ןטסידנוב ןרָאוװעג 'ריפ ןענייז

 זיא רע ,רעטעברַא-רעדיינש ַא ןעוועג זיא

 1910 רָאי ןיא ,1908 ףןיא דנוב ןיא ןײרַא

 -ימָאק ןיא דילגטימ 'ַא ןעוועג ןיוש רע זיא

 ןופפ רענייא ןעוועג  'רע זיא רעטעּפש .טעט

 -רלילקַאב ןופ 'רעציזרָאפ ןוא 'רעדנירג יד

 -נעטש ַא ןעוועג זיא ןוא ןיארַאפ-רעטעברַא

 ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל עלַא וצ טַאגעלעד) רעקיד

 רַאפפ .גנוגעווַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעד !ןופ

 א } 1920 רָא" ןיא 'רע זיא דנוב םוצ ןרעהעג

 .עמרוט ןיא םישדח עכעלטע ןסעזעג ןוא ןרָאװעג טריטסערַא

 ןוא רעשידנוב רעד| ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 המחלמ:טלעוו רעטייווצ רעד תעב| עשרַאװ ןיא גנוגעוװַאב| רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןרָאװעג טריפעגסױרַא ָאטעג 'רעװעשרַאוװ ןופ רע זיא

 ,וָאטַאינָאּפ-יקינװַארט ןופ ןרעגַאל יד ןיא

3 

 ַאקנָאלעשז ןמלק
 ,עמערָא ייב ,טנגעג רעקװַאלצָאלװ ,לַאװָאק ןיא 1888 ןרָאװעג ןריובעג

 ,דמלמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ןוא עזעיגילער

 ךָאנ זיא ןמלק ןעוו ,קעװַאלצַאלוװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה עילימַאפ יד

 ָאה רָאי 11 וצ .,דניקי ןיילק ַא ןעוועגו

 "רעדיינש ַא ןיא טעברַאשג ןמולק ןיוש

 ,לגניי-ןרעל ַא סלַא טַאטשורַאװו

 זיא ,רָאי 14 טלַא לכהזךס קוידנעייז

 -נָאק ןיא ןעמוקעג 1902 ןיא ןיוש 'רע

 עװיטַאריּפסנָאק עטשרע יד טימ טקַאט

 ןיא .טָאטש ןיא ךעלזיירק| עשזידנוב

 -יטקַא ןַא ןעוװעג יש 'ריע זייא 4

 1905 ןיא ןוא ,דנוב ןופ דילגטימ רעוו
 | ייב עלַאגעלמוא עטשרע יד טעדנירגעג

 ,קעװַאלצָאלוװ ןיא קעטָאילב

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ,1906 ןיא

295 



 ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עסיורג יד ןעוו ,סעיסערּפער עשירַאצ עטסערג
 "עברַא עּפורג ַא ןעמונעגנעמַאזוצ רע טָאה ,ןרָאװעג ןלַאפעצ טעמכ זיא טָאטש
 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה עכלעוו| ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טיײנַאב ןוא רעט
 יד טכַארבעגמוא ןבָאה סיצַאנ ידו זיב טריטסיזקע ןוא טָאטש ןיא זןעזנָא
 דנוב ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל .גנורעקלעפַאב עשידזיי עצנַאג

 .קעווַאלצָאלוװ ןיא
 ןמלק זיא ,המחלמ/טלעוו רעטיױוצ רעד תעב טייצ-זברוח רעד זיא

 ןעוועג זיא דנוב רעד .טעטימָאק ןשידנוב ןלַאגעלמוא ןיא װיטקַא ןעוועג
 ,לַאעדיא ןוא ןביולג רעטסכעה ןייז

 עלַאגעלמוא יד ןיא ,דנוב ןיא קיטעט זעוועג זיא עינַאמ יורפ ןייז ךיוא
 -יירק עמייהעג יד ןעמוקעגרָאפ גנוניואוו ריא ןיא ןענייז םזירַאצ ןופ ןטייצ
 | ,ךעגנולמַאזרַאפ ןוא ךעל

 עקידשפנ-תריסמ ןוא םירבח עקיצרַאה עדייב -- עינַאמו ןוא ןמלק

 ןוא שטשָאמַאז ןייק ןרָאװעג טריפעגסיױרַא סיצַאנ יד ךרוד ןענייז -- ןטסידנוב
 ,ןרָאװעג טגנערבעגמוא רעטעּפש

0 

 יקסוװָאטסנַאשזכ עיש

 ןוז ַא .ןיניטסָאג ןבעל ףרָאה ַא ןיא 1894 רָאי ןיא ץרָאװעג ןריובעג

 ןיא .רעבלירש-דקַאוו ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ,לדנימ ןוא שיווקיפו דוד ןופ
 רעטכעט 2 ןוא ןיז 4 עלַא .רעטכעט 2 ןוא ןיז 4 ןעוועג) ןענייז עילימַאפו רעד

 רעכלעוו ,עיש ,ןטסידנוב) ןעוועג ןץענייז

 רָאג זיא ,הבישי ןיא טנרעלעג טָאה

 ,רעטעברַא-רעדיינש ַא ןרָאװעג

 ,1908 ןיא דנוב ץיא ןײרַא זיא רע

 -וקֶא רעשטייד רעד ןופ| טייצ רעד ןיא

 ר-טלעוו רעטשרע רעד תעב עיצַאּפ
 ןייק ןרָאװעג טּפעלשױַאפ רע זיא המחלמ

 .רעטעברַא-סגנַאװצ .ַא יוװ דנַאלשטיײד

 טקילײטַאב ךיז וויטקַא 'רע יטָאה 8

 זיא רע .,עיצולָאװער רעשטייד רעד ןיא

 "רַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טלָאמעד

 -עג ןוא טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעב

 רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןיא קיטעט עוו

 ,דנַאלשטייד ןופ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד/לַאיצַאס

 עלַא ןיא וויטקַא דלַאב רע טרעוו קעװַאלצָאלװ ןייק קידנעמוקקירוצ

 ,עשרַאוו ןייקו רע טראפ 1928 רָאי ןיא ,גנוגעוװַאבו רעשידנוב רעד ןיופ זגייווצ

 רעד ןופ רַאטערקעס רעד ךיוא טרעוו ןוא יײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא זיא

 רעטעּפש ,ןייארַאפ-רעקרעװטנַאה ןשײטסילַאיצָאס ןופ| גנוטלַאװרַאפ/לַארטנעצ

 -סילַאיצָאס רעשטייד רעד יא וויטקַא זיא ןוא קיצנַאד ןיא ךיז רע טצעזַאב

 : ,גנוגעװַאב רעשיט

 טָאה'ס .זירַאּפ ןייק רע טרָאפ ,קיצנַאד ןעמענרַאפ תולייחיצַאנ יד ןעוו
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 .קעווַאלצַאלוװ ןיא רעדיוװ ךיז טצעזַאב רע .,ןליױּפ ןייק קירוצ ןגיוצעג םיא

 עשרַאוװ ןייק רע טראפ ,טָאטש ידו ןעמונרַאפ 1939 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו
 סרעדנוזַאב .דנוב ןופ גנוגעוװַאב ירעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט טרעוו ןוא
 ,םיטילּפ רעקווַאלצָאלוװ יד ןשיווצ רע זיא וויטקַא

 -מוא רע זיא ַאנילעצ רעטכָאט ןייז ןוא ַאניגער יורפ| ןייז .טימ ןעמַאזוצ
 ,ָאטעג רעוװעשרַאוװ ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ןעמוקעג

 יקצולס-יקסוועינשיוו לטיג

 -ַאב עמערָא ייב 1901 רַאורבעפפ 22 קעוװַאלצָאלװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 קיטייצכיילג) .םורפ) רעייז ןעוועג ןרָאי עגנוי יד ןיא .ןרעטלע עשיטַאבעל
 ףוויטקַא ןַא ןעמונעג יז טָאה רעטעּפש .ןדליב  וצ ןילַא ןביוהעגנָא ךיז יז טָאה

 .טפנוקוצ טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןיא לייטונָא
 ענניי קילטנעצ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ַא טַאהעג טָאה יז עכלעוו ףיוא ךעלדיימ
 -רָא-טנגוי רעד ןיא ןיירַא יז זיא ,גנוקריוו
 -שיוו לטיג עטרבח יד .טפנוקוצ עיצַאזינַאג

 ןירעדטירג יד ןעוועג שיטקַאפ| זיא יקסוועינ
 ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעדו ןופ
 .קעװַאלצָאלוו

 ןעוועג יז זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד זןיא
 יָאק-יײטרַאּפ ןיא דילגטימו ַא טייצ !עגֹנַאל ַא
 עטרבח .קעװַאלצָאלוװ ץיא דנוב ןופ טעטימ
 טגעלפ ןוא ןירענדער עטוג ַא ןעוועג) זיא לטיג
 -מַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג ףיוא ןטערטסיױרַא
 ןוא ןטרַאצ ,ןדייר םענייפ ריא טימ .ןעגנול
 טייקלדייא 'ריא .יורטוצ ןוא עביל ךיז וצ קעוװעג יז סָאה ,םינּפ ןקיטומטוג

 ךיוא .גנזגעװַאב רעד טקנעשענקעװַא טצענערגַאבמוא יז טָאה טפַאשזירט ןוא
 ,  .דנוב ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא קיטעט ןעוועג זיא יקצולס ןַאמ ריא

 ןשידרערעטנוא ןיא ָאטעג ןיא וויטקַא ןעוועג יז זיא ןרָאײןברוח יד ןיא

 תעב .סעיצוטיטסניא ףליה ןוא -טפַאשטריױװ ,עלערוטלוק יד ןיא ןוא דנוב
 1942 לירּפַא ןטס28 םעד יז זיא ,ָאטעג רעקווַאלצָאלוװ ןופ עיצַאדיוװקיל רעד
 .ָאנמלעכ ןיא ןרעמַאקזזַאג סרעלטיה ןיא זעמוקעגמוא

 רעטלַא .ד .מ 6

 רעליה הילדג המלש

 טנידעג יירטעג רָאי 40 ךשמב ןוא קעװַאלצָאלװ ןיא דנוב ןופ רענָאיּפ ַא

 ,טָאטש ןייז ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד

 לאיחי ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא -- 1884 ןיא ןריובעג -- הילדג המלש
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 ןיא רחוס-רוטקַאפונָאמ רעכייר ןוא דיסח רערעג ַא -- רעטָאפ רעד .רעליה
 -נוב ַא הילדג המלש רוחב רעשידיסח רעד טרעוו רָאי 17 וצ .קעוװַאלצָאלוװ

 ףוס ןזיב ןבילברַאפ ןיוש רע זיא ַאזַא ןוא טסיד
 רעטייוצ רעד תעב זיא רע ןעװ ,ןבעל ןייז ןופ
 רעצ ןוא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא המחלמ-טלעוו
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 םעד ןפַאש ןפלָאהעג רע טָאה 1901 ןיא ןיוש

 ןופ ןייארַאפ ןלענָאיטעּפָארּפ ןלַאגעלמוא ןטשרע

 ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .רעּפעטש-ןשַאמַאק
 ץיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,יד
 .קעװַאלצָאלװ ןיא

 ןוא טריטסערַא ןרעליה ןעמ טָאה 1905 ןיא
 יא 2 רֶע זיא םעד ךָאנ .םישדח 6 ןסעזעגּפָא זיא רע

 טריפעגכרוד טָאה ענַארכָא עשירַאצ יד רָאנ ןעוו .ןסעזעג לָאמ עקינייא ךָאנ

 1920 ןיא .ןעמונעג םיא יז טָאה ,טָאטש רעד ןיא ןטסערַא ןוא סעװַאלבָא

 -ער יד תעב הסיפת רעשילױּפ רעד ןיא טייצ ַא טגנערברַאפ ךיוא רע טָאה

 רעבָא םיא טָאה ץלַא סָאד .דנוב ןגעק גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ סעיסערּפ

 ןַא ןעועג ןרעליה ייב ןענייז םזידנוב ןוא םזילַאיצָאס .טקיטומטנַא טשינ

 ,םזילַאעדיא ןפיט ןוא רוטַאנ רעטוג ןייז ןופ ןסָאלפעגסױרַא זיא סָאװ ,הנומא

 טגרָאזעג גנַאל ןבעל ַא .טרָאװ ןופ ןיז ןטסעב ןיא טנעגילעטניא-סקלָאפ ַא

 -מַא עילימַאפ ןייז ןוא ךיז ןגעוו ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עקידנדייל-טיונ יד ןגעוו

 ; םיא ןגעוו טלייצרעד ,יקסנישטוק ריאמ ,ריע-ןב ַא .ןָאטעג ןטסקיצניוװ

 זיא ,יירעקעב רעשידנוב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא רע ןעוו;
 -ענרעטנוא רעד ןיא ןיירַא טשינ טמוק הכרב-לזמ ןייק זַא ,ןרָאװעג טקרעמַאב
 המלש זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה .טיורב סָאד ןרעג טפיוק טָאטש שטָאכ ,גנומ
 -עג רע טָאה עבלעז סָאד .סענעדיי עמירָא טיורב םניחב טלייטרַאפ רעליה
 רעטניה ןפרָאװעגרעטנוא ,דַאלקס-ןליוק םענעגייא ןייז ןופ ןליוק טימ ןָאט
 -עג טָאה רע ...השורי סנטַאט םעד קידנעלכַאטרַאפ ,ןליוק ךעלקעז ריט רעד

 -יירד זיב ןײגמורַא טגעלפ רע .טרירפ ןעמ ואוו ,טרעגנוה ןעמ זאוו טסואוו

 ןייז קדוב ןוא עטַאט-טָאטש רעתמא ןַא יװ טָאטש רעד רעביא גָאטרַאפ ריפ

 ןבָאה ,עמירָא יד ןופ ,ןקַאילָאּפ ליפ ,גנוטכײלַאב יד ,ןלַאנַאק יד ,קורב םעד

 עשידיי עטצעל ןוא עטשרע יד ןופ ןעװעג .םיא רַאפ ןעמיטש טגעלפעג

 עשיטָאטש יד ןגעק ףמַאק ַא טריפרַאפ לָאמַא טָאה רע ,ןלױּפ ןיא רענעמטַאר

 -פיוא טָאה רע .ּפָארַא-םָארטש לסייוו יד טרילוגער ןבָאה סָאװ ,ןרעינישזניא

 "עג טָאה רע ןוא ףױרַא-םָארטש ןרעװ טכַאמעג ףרַאד טעברַא יד זַא ,ןזיוועג

 *!שידיי טדערעג לסייוו יד עקַאט טָאה םיא וצ .,טגיז

 .טפיוה יד ןשיװצ ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 זיא לָאמ ןטשרע םוצ .ןכיק-רעטעברַא ןוא ןויטַארעּפָאַָאק יד ןופ רעיוב

 -טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא עטסיל רעשידנוב רעד ןופ ןרָאװעג טלייוועג רעליה

 טלייוועג רדסכ רע זיא ןלַאװ עקידרעטייוו יד ייב ךיוא ןוא 7 רָאי ןיא טַאר
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 -עג םיא טָאה טָאטש עצנַאג יד ,(1929 לירּפַא -- לָאמ עטצעל סָאד) ןרָאװעג

 ןוא רעטעברַא עשיליוּפ ךיוא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .טַאהעג ביל ןוא טנעק

 ןעמיטש םיא רַאפ ןגעלפ ןשטנעמ-סקלָאפ עמירָא

 עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד טָאה (1929) ןלַאװ:-טַאר-טָאטש עטצעל יד תעב

 ןעניוש םיא קידנלעוו ,ןוא דנַאטשוצ-טנוזעג ןטכעלש ןייז טכַא ןיא ןעמונעג

 רעד טימ ,עטסיל-ןטַאדידנַאק רעד ןופ ףוס עמַאס םוצ טלעטשעג ןעמָאנ ןייז

 ןבָאה רעלייוו יד ,ןטַאדידנַאק עטשרע יד ןלעװ ןײגכרודַא זַא ,גנונעכערסיוא

 רקיעב ןעמיטש ערעייז קידנפרַאװ .ןובשח םעד טכַאמעג טשינוצ רעבָא

 ..רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע םגה ,טלייוװעג םיא ייז ןבָאה ,םיא ףיוא

 -עג ַא ןעוועג ךיוא רעליה זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי יד ןיא
 ,הליהק רעשידיי רעד ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעטלייוו

 ןעמוקעג ןַארעטעװ רעשידנוב רעד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,טורעג טשינ רעליה טָאה ,קנַארק ןוא טלַא םגה ,ןטרָאד ךיוא .עשרַאװ ןייק

 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא םירבח רעקװַאלצָאלװ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ

 ,1941 רָאי ןיא ןבעל ןייז טקידנערַאפ ָאד ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא

 ןיוועל ,(קרָאי-וינ סעװַאלצַאלוו) רעטלַא דוד ריאמ ןופ עיצַאמרָאפנױא ;  .ב

 ,קרַאי-וינ ,,ר .ַא 611 שטנצרב ןופ ךוב-לבוי .(קרָאי-וינ --- קעווַאלצָאלוו) ץרַאוװש

 ,קַאשול .מ ,יקסנוטסאג .ח ,קינשטַאבַאמ .ח ,רעטלַא .ד ,ט ןופ ןעלקישרַא) - ,1

 :ויקסנישטוק ריאמ .1949 רַאורבעּפ ,קרָאי-וינ ,טייצ רצונוא .(ןַאמלא .מ ,ךאברונש .ל

 .ה .ש ? ,1089 יַאמ 29 ,ָאלואּפ ןַאס ,טנעמָאמ רפיינ רצד

 םיובלעגיז-ןעזָאר (עינַאמ) םירמ

 -ַאבעלַאב-שידיסח ייב (ןָאיַאר רעקװַאלצָאלװ) ענלָאּפמָאס ןיא ןריובעג

 עילימַאפ יד טָאה רעטעּפש .רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עשיט

 .קעװַאלצָאלוװ ןיא טצעזַאב ךיז

 ןרָאי יד ןיא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ

 -רַאֿפ ךיז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע

 ,ןזירק עשידנוב עלַאגעלמוא יד טימ ןדנוב

 -יאעפ עשיטסיטרַא טַאהעג טָאה יז יו ױזַא

 ףיוא ןירָאטַאמַאלקעד יד ןייז יז טגעלפ ,ןטייק

 -עדנַא ןוא ןטנוװָא עשירַארעטיל עשידנוב יד

 -טלעוו רעטשרע רעד תעב .ןטפנוקנעמַאזוצ ער

 -צָאלװ רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג המחלמ

 ןעוועג ןוא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקווַאל

 טימ ןליּפש ךיוא טגעלפ יז ,ויטקַא רעייז

 רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא---ץילסייוו בקעי

 -לוק רעשידנוב רעד ייב עּפורג רעשיטַאמַארד

 ,טנגוי ןוא רעטעברא יד ייב טבילַאב ןעוועג זיא ןוא טפנוקוצ טפַאשלעזעג-רוט

 ידכ ,עשרַאװ ןייק קעװַא עינַאמ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
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 רעד ןיא ןיירַא טערט יז .ערעירַאק רעשיטסיטרַא ןַא וצ ןטיירגוצ ךיז טסנרע
 ןיא לוש יד ןקידנע ןכָאנ .ַאקצעיוװָאנירה ןופ לוש רעשיטַאמַארד רעשילױּפ
 סַאנָאי ןופ סעּפורט יד ןיא רעטַאעט שידיי טעטש ייר ַא ןיא יז טליּפש 6
 ןַא ןיא טליּפשעג טייצ ערעגנעל ַא יז טָאה 1927 ןיא .ווָאקרוט טנומגיז ןוא
 סָאד -- רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג רעוועקָארק ןיא רַאוטרעּפער ןטסנרע
 ,וָאקרוט סַאנָאי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטַאעט עשידיי עיינ

 הנותח עינַאמ טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ןייז ןעוועג זיא יז) .םיובלעגיז יכדרמ לאומש רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןטימ
 ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןרָאי רעקיסיירד יד ןפָאלעגּפָא ןענייז'ס .,(יורפ עטייווצ
 -יז רבח ךיז טקור םישדח עטשרע יד ןיא דלַאב .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד
 -ַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא סױרַא םיובלעג
 טלייצרעד ,געט עכעלנייּפ ענעי ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ .גנוגעוו

 :(רוטרַא רבח ןפורעג גנוגעװַאב רעד ןיא טָאה'מ ןעמעוו) םיובלעגיז .מ .ש
 רוטרַא ןוז רעקירָאי-יינ רעזנוא ןוא יורפ עװַארב ןיימ --- עינַאמ;

 .געט ענעי ןופ ןבעל סָאד ןכַאמ וצ רעגנירג רימ ידכ ,ןָאטעג ץלַא ןבָאה
 ןטעברַא ענעי ןָאט וצ ידכ ,בוטש ןופ ןײגסױרַא ךיא געלפ ירפ ןיא ןדעי
 עינַאמ .ּפָאק ןיימ םורַא רַאפעג:טיוט יד טכַאמעג רעטכידעג ןבָאה סָאװ
 ,ריט רעד זיב ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןקיטומ ַא טימ ןטיילגַאב ךימ טגעלפ

 טגעלפ יז ןעוו ןָאט רעטַאלפ ַא זָאלפליה ענדָאמ רעבָא טגעלפ קילב ריא

 געלפ ךיא ןעװג .."קיטכיזרָאפ יז -- :ןעשטּפעשסױרַא ןרעה וצ םיוק

 עינַאמ טגעלפ ,ריט יד ןענעפע !עדנוטש:ייצילָאּפ רעד רַאפ טרַאה ,טנוװָא ןיא
 -רַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,לדמעה סָאד טנַאה רעד ןופ ןזָאלסױרַא
 ןופ למעלפ עקידנצנַאט סָאד סָאװ ןטָאש ןוא טכיל ןופ ליּפש םייב ןוא ןטכיר

 ןַא סעּפע יו ןקרעמַאב ןענעק ךיא געלפ ,ןפַאשעג טָאה טכיל םענבלח
 טיג ןוא ךָאנ טזָאל ףוג ןצנַאג ןיא ןוא םינּפ ריא ןיא טייקטגנערטשעגנָא
 יז טגעלפ תוחוכ ןָא ןוא ענעברָאטשעגּפָא ןַא טעמכ .גנורעטכיילרעד ַא ריא
 לכיימש ןקידװעעזנָא-םיוק ַא קידנעגנערבסױרַא ,שוק ןיימ ףיוא ןרעפטנע
 יַּפָא ןייז תעב ךיז ןענעגעזעג םייב ןוא .*ןּפיל ענערָאװעג סייוו עריא ףיוא
 -ילגרַאפ ַא ,עטכיילגעגסיוא ןַא ןענַאטשעג זיא עינַאמ, : דנַאלסיוא ןייק ןרָאפ
 טיירב טימ ןוא טסורב רעד ףיוא ןטכָאלפעגפיונוצ רעגניפ יד טימ ,עטרעוו

 ןיא ןּפַאזנייא טלָאװעג טלָאװ יז יו ױזַא ,רימ ףיוא טקוקעג ןגיוא עטנפעעצ
 זיא םיא ןיא :טרעטישרעד ךימ טָאה קילב ריא .עניימ גנוגעוװַאב עדעי ךיז
 ,טּפַאכעג ךיז טָאה יז ןעוו .קערש עזָאלצענערג ןוא גָאטייװ רועיש ַא ןָא ןעוועג
 '!ךאי םענעקָארשרעד ,ןליטש ַא טזָאלעגסױרַא יז טָאה ,ריא ףיוא קוק ךיא זַא
 ."רעירפ סָאװ ,טייקיאור רעבלעז רעד טימ ןערָאּפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה ןוא

 .(ךוב-םיובלעגיז)

 ַאנַאס-רעדניק רעד ןיא טעברַאעג עינַאמ טָאה ןַאמ ןופ ןרָאפקעװַא ןכָאנ
 ,1942 רעמוז .ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאט
 -נערבמוא םוצ רעדניק יד ןעמענוצ ןעמוקעג ןענייז רעדרעמ עשטייד יד ןעוו

 ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז .ןענורטנַא וצ ןעגנולעג ןוז ןטימ ןעינַאמ זיא ,ןעג

 .דנוב ןשידרערעטנוא ןיא קיטעט ןעוועג זיא עינַאמ ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ
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 -סקלָאפ עשידיי עקיסַאלק"4 שעמייהעג ַא טימ טריפעגנָא יז טָאה 1943 ץרעמ זיב

 ,רעדניק 60 טנרעלעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,24 סַאג רענַאקשישטנַארפ ףיוא לוש
 יד תעב ןעמוקעגמוא (רוטרַא) היבוט ןוז ןקירָאי-12 ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ,19423 יַאמ 10 םעד ךרעב ,דנַאטשפיוא-ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ןטכַאלש

 רעד ןיא -- רעטעּפש תעל:תעמ ַא טימ .6 עשנעג ףיוא רעקנוב-לָאטיּפש

 רובצ-חילש ַא יו ,רעטָאפ ןוא ןַאמ רעייז זיא -- יַאמ 12 ןפיוא 11 ןופ טכַאנ

 וצ ידכ ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןָאדנָאל ןטייוו ןיא ,ןדיי עשיליוּפ יד ןופ
 טימ םינּפ לא םינּפ טלעוו רעד ןופ ןסיוועג ןקידנפָאלש ןגעק ןריטסעטָארּפ

 .עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ רעד

 .(קרָאי-וינ -- עשרַאװ) ווָאקרוט-דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ עיצַאמרָאפנוא : .ב

 ןופ טייצ רָצד ןיא קעװַאלצָאלװ : רעמלַא .ד .מ ,1947 ,קרָאי-וינ ,ךוב-םיובלצניז

 .(1981 ,קרָאי-וינ ,.ר .ַא 611 שטנערב ןופ ךוב-לבוי) 1920 רָאי םפד ויב םזירַאצ

 ַאבול .1947/ ,קרָאי-וינ ,ָאטְָצג רעײצשרַאװ ןיא רָאי ףניפ : ןיױטשדלָאג דרַאנרעב

 15 ,עשרַאוו ,גנוטייצ-סקלָאפ) טנייה ןוא לָאמַא יורֿפ-רעטצברַא ףשידיי יד ; םולב

 (צשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח : טדאטשיינ ךלמ .(194/ רעבמעווָאנ

 .ה .ש י ,1048 ,ביבא-לת

 ץרַאוש קעלומש

 ענייז ןבָאה ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,קצָאלּפ ןיא 1892 ןריובעג

 ,קעװַאלצָאלװ ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןרעטלע
 רעזנוא טריפעג ןעגנוגנערטשנָא ערעווש טימ ןבָאה רימ ןעוו ,1909 ןיא

 ןיא ןוא ,קעטָאילביב עלַאגעלמוא
 עיצַאריּפסנָאק רעטסגנערטש רעד

 -יילק טימ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז

 ןבָאה רימ --- רעטעברַא ןּפורג ענ

 -ָאּפ ,לַאטיּפַאק סקרַאמ טנרעלעג

 ןעמַאזוצ ןוא ,עימָאנָאקע עשיטיל

 םעד ןופ ןעלקיטרַא טנעיילעג

 ןגָארפ-טייצ ךובלמַאז ןשידנוב

 לָאמנייא סַאג ןיא ךימ טָאה ---

 םורַא רוחב רעגניי ַא טלעטשעגּפָא

 -יירד טשינ ַא טימ .טלַא רָאי 7

 םיטש רעקידנרעטיצ ןוא רעטס

 -עג טייהרעליטש רימ רע טָאה

 -נוב טנעז ריא סייוו ךיא ,טייצ ערעגנעל ַא ןיוש ךָאנ ךייא גלָאפ ךיא, :טגָאז

 ,?ךייא טימ ןייז ליוו ךיא ,ןטסיד

 ,ןירעשוקַא ןַא ןעועג זיא רעטומ יד .עילימַאפ יד טנעקעג בָאה ךיא

 תורוחס טריפעג ןוא (ףיש-לגעז) ףיש-ּפעלש עסיורג ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד

 -ַאפ-עירָאקיצ ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא ןעוועג זיא קילאומש .לסייו רעד ףיוא
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 ןייז וצ גנַאלרַאפ ַא ןבָאה וצ רע טמוק יװ .טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא .קירב

 ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז ךיוא ןוא ,עּפורג רעמייהעג רעזנוא טימ ןדנוברַאפ

 רעבָא ,ןדײרּפָא טװאורּפעג םיא בָאה ךיא ,טריטסערַא ןרעוו וצ רַאפעג רעד

 ינַאגרָא רעד ןיא ןעמונעגניירַא םיא ןבָאה רימ .טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע

 עטסרעייט ערעזנוא ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאב זיא ץרַאװש קעלומש .,עיצַאז

 -ילעטניא ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה רימ .ןשטנעמ עטסנבעגעגרעביא ןוא

 ןעוועג ןענייז רימ .ךַארּפש עשילױוּפ יד ןענעק טוג לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןטנעג
 רענעבילבעג רעד ןופ רעטעברַא עשיליוּפ לָאצ רעניילק ַא טימ טקַאטנָאק ןיא

 ,סעקע'.ד .ס .ּפ עכעלטע ךיוא ןוא .ס .ּפ .ּפ

 עיצַאמַאלקָארּפ עטריפַארגָאטקעה ַא טזָאלעגסױרַא רימ ןבָאה יַאמ 1 םוצ

 ןוא ,שילױּפ ףיוא טצעזעגרעביא סע טָאה קעלומש רבח רעד .שידיי ףיוא

 -יטָאטש ַא ןיא רעצעז ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קע',ד .ס .ּפ ַא ןופ ףליה רעד טימ

 יַאמ עט1 עשילױּפ עטקורדעג ַא ןבעגעגסױרַא ,גנוטייצ רעשיליוּפ רעש

 ךס ַא ףיוא ןרָאװעג טּפעלקעגסיױא טכַאנייב זיא ףורפיוא רעד .עיצַאמַאלקָארּפ

 ןבירעג ,זיימ עטמסרַאפ יו ,ןפָאלעגמורַא זיא ײצילָאּפ יד .ןקירבַאפ ןוא רעזייה

 טריטסערַא טָאה ןעמ .ןָאטעג סע ןבָאה עכלעוו ,יד ןּפַאכ טלָאװעג ןוא טנעוו יד

 יָארּפ יד ןענעייל םייב טּפַאכעג טָאה'מ עכלעוו ,רעטעברַא עשיליוּפ עכעלטע

 "כרוד זיא סָאד ,םשור ןקרַאטש ַא טָאטש ןיא טכַאמעג טָאה סע .סעיצַאמַאלק

 לָאצ עטסערג יד .קעלומש רבח םעד ןופ טעברַא רעד קנַאד ַא ןרָאװעג טריפעג

 רעייז ,ןרעטלע ענייז .זיוה ןיא םיא ייב ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנוציז עמייהעג

 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ טסואוועג ןבָאה ,ןשטנעמ עוויסערגָארּפ ןוא עלַארעביל

 -נוא טרעטשעג טשינ לָאמ ןייק ןוא קידנעעז טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה רעבָא

 ,ןטפנוקנעמַאזוצ ערעז

 םעד קנַאדַא רימ ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עדילַאיצָאס עשטייד עכעלטע טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג קעלומש רבח

 ןעמוקנעמַאזצ ךיז טפָא ןגעלפ רימ עכלעוו טימ ,ןטַאדלָאס עשיטַארקָאמ

 טעװ ןעמ לַאפ ןיא ,ןרעװלָאװער לסיב ַא טימ טגרָאזַאב וליפַא זנוא ןבָאה ייז

 ,ןפרַאד לָאמַא סע

 .ןעיירפ טנעקעג טשינ גנַאל קעלומש רבח ןטימ ךיז רימ ןבָאה רעדייל

 .טכוזדניווש ,טײקנַארק רעשירַאטעלָארּפ רעד ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע

 ןרעוװ ןלָאז רימ זַא ,שטנואוו ַא ןעוועג ןענייז זנוא וצ רעטרעוו עטצעל ענייז

 רעטעברַא עשידיי עלַא ןעמענמורַא לָאז דנוב רעד ןוא ,גנוגעװַאב עסיורג ַא

 אשידק הרבח יד זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןלָאז רימ ןטעבעג ןוא ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא

 היוול יד לָאז ןיילַא ײטרַאּפ יד רָאנ ,ןעמענרַאפ טיוט ןכָאנ םיא טימ ךיז לָאז

 ןופ רעטלע ןקידנעילב ןיא 1916 ינוי 20 םעד ןברָאטשעג זיא רע .ןריפכרוד

 רעטעברַא עשידיי עלַא טעמכ .טנדרָאעגנייא היוול יד ןבָאה רימ .רָאי 4

 רעדנעב עטיור ןוא ץנערק טימ ,גוצ-היוול רעד .טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה

 ןופ ןסַאג:טּפיוה יד רעביא ןעגנַאגעג זיא ,ןטפירשפיוא עצרַאװש טימ

 טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה רעדיל ןוא סעדער ערענָאיצולָאװער טימ .,טָאטש

 ןוא ץנערק יד טימ ןרָאװעג טריצַאב זיא רבק ןייז .רבח ןרעייט םעד טימ
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 ןופ ּפָאק םייב לקנעש ןרעזעלג לעיצעּפס ַא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטפירשפיוא

 יד זיב ,ןענַאטשעג ױזַא סע זיא רָאי ךס ַא .ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא רבק

 םעד ךיוא תובצמ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ןוא ,ןעמוקעג ןענייז סיצַאנ

 .טעטכינרַאפ ןוא טדנעשעג ץרַאװש קעלומש רבח רעזנוא ןופ רבק

 רעטלַא .ד .מ
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 ?ַאטנעזָאר קעמַאס ןוא בייל בקעי

 ןימינב ןופ ןוז .1886 ןיא ןיניטסָאג ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא בייל בקעי

 .רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .הקבר עטיא ןוא לדנעמ

 עלענָאיצידַארט סָאד ןגָארטעג ךָאנ טָאה בייל בקעי זןעוו ,1905 ןיא

 "עג רע זיא ,עטָאּפַאק עגנַאל ןוא לטיה עשידזי

 -נוב 'רעד ןופ רעדנירג יד זופ רענייא ןעוו

 "עי ןיא .,ןיניטסָאג ןיא עיצַאזינַאגרָא 'רעשיד
 -עגרעביא ךיז עילימַאפ יד| טָאה טייצ רענ

 טָאה בייל בקעי ןוא קעװַאלצָאלוװו ןייק ןגיוצ

 רעויַאשעינ ַא ןיא 'רעביירש סלַא טעבורַאעג

 .דלַאװ

 -קַא דלַאב רע טרעוו קעווַאלצַאלוװ ןיא

 ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויט
 יד ףיוא טַאגעלעד ןעוועג 1929 ןוא 1

 יד ףיא .,ןרָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ עשידנוב

 עט 0600 + ינַאגרָא עשידנוב יד זעוו ,ןרָאי רעקיסיירד

 בוול בקעי טַאהעג ןוא ןסקַאוװעגסיױא קרַאטש זיא| עיצַאז

 ןיא ןוטעגנירַא רעמ ךָאנ ךיז בייל בקעי טָאה ,טָאטש ןיא סולפנייא ןסיורג ַא

 ןשידנוב ןיא דילנטימ רעקידנעטש ַא ךעוועג זיא רע .טעברַאזיײטרַאּפ רעד

 .קעויַאלצָאלוװ ןופ רָאזָאד-הליהק ףוא ןַאמטַאר ןעוועג ךיוא זיא ןוא טעטימָאק

 .ןזעוו-לוש זופ טיבעג ןפיוא וויטקַא רעייז ןעוועגו ךיוא זיא רע

 יטלעװ רעטייוצ רעד תעב לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה בייל בקעי

 ןעו .ןדיי יד רַאפ ָאטעג םעד טריפעגנייא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,המחלמ

 םוצ עשרַאװ ןייק ןשטנעמ ַא ןקיש טפרַאדעג טָאה טַאר-הליהק רעד

 -הליהק יד ןופ) רענייק ןוא ןדיי רעקווַאלצָאלוװ יד רַאפפ ףליה ןגעוו טניַאטשזד

 בייל בקעי טָאה .ןרָאפפ םוצ ןלעטשנייא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רעייטשזרָאפ

 טניָאשזד םוצ עשרַאוװ| ןייק ןרָאפעג) לָאמ ייווצ זיא ןוא ןדלָאמעגו ךיז קיליוויירפ

 עשרַאוװ זופ .דנוב ןופו .קי .צ ןעמייהעג ןטימ| ןדנוברַאפו ךיז קיטייצכיילג טָאה ןוא

 סעיצקורטסניא ןוא ןעגנוזיוװטָא ,סעיצַאמרָאפניא ,סורג  ַא טכַארבעג) רע טָאה

 ,טייקיטעט רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו

 -תיב ןופ לביטש-הרהט ןיא דנוב רעדו טָאה ָאטעג רעקווַאלצָאלוו| ןיא

 ,גָאט ַא ןגָאטימ טנזיוט ןבעגעגסיורַא טָאה'מ ואוו ,ךיקו ַא טנדרָאעגנײא םלוע
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 זיא רע ,ךיק רעד ןֹופ רעריפ ןוא רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא ביל בקעי

 ,ײטרַאּפ רעד זופ ןטעברַא עלַא ןיא וויטקַא ןעוועג

* 
 לא א

 רעלַאגעלמוא רעד טימ טריפעגנָא טָאה קעמַאס ןוז רענעטָארעג ןייז
 -ָאק ןשידרערעטנוא ןופ רעציזרָאפ) רעד ןעוועג זיא ןוא ףיקס ןופ טייקיטעט
 יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא קעמַאס .טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ןופ טעטימ
 טָאה דנוב רעד סָאװ ,גנוטייצ רעלַאגעלמוא רעשויליוּפ רעד ןופ ןרָאטקַאדער

 ,טנגעג יד) .עיקסוואוטַאקַאר ישטשָאמָאדַאיװ יד -- ָאטעג ןיא ןבעגעגסױרַא
 ,(קעוואוטָאקַאר ןסייהעג טָאה ,ןעוועג זיא ָאטעג רעד ואוו

 -עלמוא יד ייב ןטערטסױרַא רע טגעלפ טפנוקוצ .ב .י ןופ| ןעמָאנ זיא
 ןענייז עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא ןעגנורעייפ-יַאמ עטשרע עלַאג

 ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא דנוב ןופ

 ןשטייד ידו ןופ ןענייז סָאװ ,ןדיי ןטרָאּפסנַארט עטצעל יד טימ ןעמַאזוצ
 םירבח ךָאנ טימו ןענייז ,ָאנמלעכ ןיא 'םוקמוא םוצ ןרָאוװעגו טריפעגסיױורַא
 ,קעמַאס ןוז ןייז ןוא בקיל בקעי ןעמוקעגמוא ךיוא ןטסידנוב

 רעטלַא .ד .מ
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 םיובנירג לשרעה

 -סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד טקידנעעג ,1907-8 עשרַאװ ןיא ןריובעג
 -עּפש ןוא ,(ןָאסמַארבַא .ש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא) 22 עדרַאװט ףיוא לוש
 סלַא ןרָאי ךס ַא טעברַאעג .ענליוו ןיא רַאנימעס-רערעל ןשידיי םעד רעט
 יד ןיא רעטעּפש ,ענַאשזורּפ ,עזערעב ןיא רערעל
 ,ןלוש-ָאזעיצ רעװעשרַאװ

 ןרָאי עטצעל יד רע טָאה ,טסידנוב רעוויטקַא ןַא
 -עג .דנוב ןופ .ק .צ ןופ וויכרַא ןיא טעברַאעגטימ
 .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא רערעל ךיוא ןעוו
 -עג ,גנוגעויַאב-ָאזעיצ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ללכב
 ןוא ןצנערעפנָאק ענעדיישרַאפ ןיא לייטנָא ןעמונ
 יּפָא עטסנרע ןוא עקיטכיו עכעלטע טקורדעגּפָא

 .ןגעוו-לוש -- ַָאשיצ ןופ ןַאגרָא םעניא ןעגנולדנַאה
 ןגָארטעגמורַא ךיז ןוא רעמיורט ַא ןופ ּפיט ַא ןעוועג
 רעד רַאפ ןטקעיִָארּפ עשירעפעש טימ קידנעטש
 ,טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ ןוא גנוגעויַאב-לוש

 עיטַאּפמיס יד ןענואוועג טכייל ןוא גָאגַאדעּפ רעקיאעפ ,רעטוג ַא ןעוועג וצרעד

 -טנגוי ןופ ןזיירק ףיוא טנערעפער ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .רעדניק יד ןופ

 ,טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןיא טפנוקוצ דנוב

 סלַא קידנעמענטימ ,עשרַאװ ןופ סױרַא רע זיא 1929 רעבמעטּפעס ןיא
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 --- דנוב ןופ ןַאגרָא ןשידרערעטנוא ןטלַא ןופ רַאלּפמעזקע ןַא שזַאגַאב ןקיצנייא
 ,ק .צ ןופ טַאירַאטערקעס ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עממיטוש-רעטייברַא יד
 ןטרָאד ןופ ןוא ןילָאװ ןייק -- טייהרעקנַארק -- ןעגנַאגרעד זיא רע .דנוב ןופ
 ןייז ןופ טָאטשסטרובעג -- (טנגעג רענליוו) וװַאלסַארב ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא
 ,יורפ

 ואוו ,(טנגעג רענליוו) זדיוו ןייק טקישעגרעבירַא רע טרעוװ 1939 ףוס

 רעשידיי רעד ןיא רערעל סלַא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד רעטנוא טעברַא רע
 עיצַאדיװקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1940 ןיא ,לושלטימ רעלופ טשינ

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ לוש יד טרעוו ,דנַאלסור-סייוו ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ
 ןייז קנַאדַא ,רעטלַאװרַאפ סלַא ןטרָאד טעברַא םיובנירג ןוא לוש-סקלָאפ

 ןוא תובישח סיורג לוש יד טמוקַאב ןטייקיאעפ עשיגָאגַאדעּפ ןוא עיגרענע

 ,זיירק-לוש ןקיטרָאד םעד ןיא רעטרע עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא טמענרַאפ
 -רַאפ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ ןוא ןריפוצסיוא ןעוועג ןעמיובנירג זיא רעווש רעייז
 ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה .טכַאמ-לוש רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעגנונעדרָא
 רענליוו ןגניי ַא ךרוד םיובנירג טרעװו המחלמ רעשטייד-שיטעווָאס רעד
 ךעלנייּפ רעביא טבעל םיובנירג .טסידנוב סלַא טרסמעג רעטכידילבַאפ

 ,ןריטסערַא ןעמוק םיא לָאז ןעמ זַא קידנטרַאװ ,טכענ ןוא געט עכעלקערש

 ענעזעוועג ַא (סעלעשזדנַא סָאל ןיא טציא) שטיוועקטונ-רענימוג יטעב
 -צעל ריא ןגעוו טלייצרעד ,ןלושדָאשיצ רעװעשרַאװ יד ןיא ןירערעל-טסנוק

 :םיא טימ שינעגעגַאב רעט

 ,ענליוו ןיא 1941 ןעמיובנירג ןפָארטעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םעד;

 ןייק ןוא ,זדיוו ןיא טעברַאעג טָאה רע ,הלשממ רעשיטעווָאס רעד רעטנוא
 ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענייז םיא וצ לייוו ,ןעמוקעג רע זיא ענליוו

 ,רעקירעיורט ַא ןעוועג זיא ןעזסיוא ןייז .ןרָאפוצסױרַא ףיוא סעזיוו טמוקַאב
 ןשָאלַאק 'רָאנ סיפ יד ףיוא ךיש ןייק טַאהעג טשינ ,ןסירעגּפָא ןעוועג זיא רע
 ןוא ןסקָאװרַאפ ,טלָאגעג טשינ םינּפ סָאד .ןוטעגנָא סעטַאמש ףיוא ןגָארטעג
 ןעוועג טעּפש וצ ןיוש זיא'ס ,לכיימש ןרעטיב ַא ןיא טשטעווקרַאפ ליומ סָאד
 רימ .,ןרָאפעגקעװַא טשינרָאג טימ זיא רע ןֹוא עזיוו ַא ןפַאש וצ םיא רַאפ
 ןייז .עזייר עכעליירפ ַא ןשטנואוועג רימ טָאה רע ןוא ,טנגעזעג ךיז ןבָאה
 עגנַאל ךימ ןבָאה היח רעטגָאיעג ַא ןופ ןעזסיוא רעד ןוא עמיטש עטרעטיברַאפ
 עקירעיורט ןייז ןגיוא עניימ רַאפ ץלַא ךָאנ טייטש סע ןוא ,טגלָאפעגכָאנ ןטַאנָאמ
 לָאמַא ךימ טנָאמרעד -- רעטרעוו ענייז ץלַא ךָאנ ןעגנילק סע ןוא טלַאטשעג
 ,7-- -- עקירעמַא ןיא

 ,וַאלסַארב ןייק םיובנירג טפיולטנַא ןשטייד יד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ
 ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב .ָאטעג ןיא שיזיפ טעברַא ןוא טבעל רע ואוו
 טיג ןײלַא םיא .לרעטכעט ןֹוא יורפ ןייז רע טרילרַאפ ָאטעג רעװַאלסַארב

 טרעדנַאװ רע 'ואוו ,דלַאוװ ןקיאייברעד ַא ןיא ןפיולטנַא וצ סנזיּפ-לע ןייא ךיז
 וצ סָאװ קידנבָאה טשינ ןוא טנגעג יד קידנענעק טשינ .,גנַאל ןכָאװ םורַא
 ,רָאטוכ ןטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןייגוצניײרַא ןריקיזיר וצ ןעגנואווצעג רע זיא ,ןסע
 םיובנירג ןוא ךיז ייב רעביא םיא ןזָאל יז --- .קַאילָאּפ ַא טניואוועג טָאה'ס ואוו
 ןפיוא רעייש ןיא -- שינעטלעהַאב ןייז ןיא שיליוּפ ןוז רעייז טימ טנרעל
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 םיובנירג ןוא עביל ַא ךיז טלקיװטנַא רעליש ןוא רערעל םעד ןשיוװצ .ייה

 טסואוורעד ךיז טָאה םעד ןגעוו זיב ,םישדח עכעלטע רָאטוכ ןפיוא טביילברַאפ
 "ירפ ןייא ןיא .,דיי ַא ךיז טלַאהַאב קַאילָאּפ םייב זַא ,טרסמ רעכלעוו ,ןכש ַא

 ןָא טגָאז רעליש רעד ,ײצילָאּפ ןוא סיצַאנ ןעמוקעגוצ זיוה םוצ ןענייז ןגרָאמ
 ,ןפיולטנַא וצ טזייװַאב רע ןוא ,ןעמיובנירג סנטײצַאב

 טָאה רע זיב ,רעגנוה ןֹוא רעדנַאװ ןופ געט םיא רַאפ ןָא ךיז ןבייה'ס
 "יא ןוא ןדנובעג םיא ןבָאה ייז ,רעכוטסַאּפ עכעלטע ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז
 ,ןסָאשרעד םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד וצ ןבעגעגרעב

 .ק .ש .ח

 ץלוש לרַאש

 -וקעגנָא ןענייז ,הניד ןוא ףלאוו ,ןרעטלע ענייז ,1922 זירַאּפ ןיא ןריובעג

 ,עשרַאװ ןופ רעטעברַא-רעדעל ַא ,רעטָאפ רעד ,1922 ךיירקנַארפ ןייק ןעמ

 ,ןטייצ ערעווש טכַאמעגכרוד עיצַארגימע ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה

 0 ןעועג ןיוש ץלוש החּפשמ יד זיא 1929 ןיא

 -ַאפ ַא ךיז רַאפ טַאהעג ,טריאוטיס טוג ץנַאג

 ענייש ,עמעװקַאב ַא ,ןשַאט-טנַאה ןופ לקירב

 -עייז טימ ןבעל לַאמרָאנ ַא טריפעג ןוא םייה

 ןיא דילגטימ ַא ,ץלוש ףלאוו ,.רעדניק 4 ער

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב זירַאּפ ןיא גניר-רעטעברַא

 טקישעג גירקיטלעוו ןטייווצ ןרַאפ ךָאנ טָאה

 -בָאגוצ רעשידנוב רעד ןיא רעדניק ענייז

 רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ןײלַא זיא ןוא ,לוש

 -ניא רעקיטכיוו רעד טָא ןופ טעטימָאק ןיא

 ,עיצוטיטס
 ןרָאװעג ןעמונרַאפ 1940 זיא זירַאּפ ןעוו

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא ןשטייד יד ןופ

 -עלמוא ןַא ןָא ךיז טביוה ,ןדיי ןגעק תופידר

 זיא לרַאש ןוז ןייז טימ ץלוש ףלאוו .ךיירקנַארפ-םורד ןייק גנורעדנַאװ עלַאג

 "ניק 3 ערעדנַא יד טימ הניד יירפ ןייז .ןָאיל ןייק ןעמוקוצנָא םולשב ןעגנולעג

 "קירוצ טשינ רעמ ןענייז ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןשטייד יד ךרוד ןענייז רעד

 .ןעמוקעג

 טייצ ןיא ןעלרַאש טימ שינעגעגַאב עטשרע רעזנוא ךיז ןָאמרעד ךיא

 "נוא ןפַאשעג רימ ןבָאה ןטסיפיקס רעזירַאּפ עקידרעירפ יד ןופ .גירק ןופ

 ירנַא .ןָאיל ןיא טנגוי רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןרעק ןטשרע רעז

 עקרַאטש ַא טליפעג ןבָאה ,טעברַא רעד ןופ רעריפנָא יד ,ךיא ןוא טרַאגנייטש

 "עג רימ ןבָאה בור סָאד .םירבח עגניי ערעזנוא רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
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 עטריטרָאּפעד טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז ןופ לייט .ןרָאי עטסגניי ערעייז ןופ טנעק
 ,םַאזנייא רעייז ןעוועג ןענייז ןוא ןרעטלע

 -רעדנַאנַאפ סָאד :ײטרַאּפ רעד רַאפ ןטעברַא ליפ ךרוד טריפ טנגוי יד
 -רַאפ ןוא ןּפעלק ךעלטעלב ,עמיטש רעזנוא גנוטייצ עשידרערעטנוא יד ןלייט

 ַא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ סעבַאגסיוא ןטיײרּפש
 -ַאס רַאפ סרוק ַא ;ןטנעמוקָאד עשלַאפ ןריצירבַאפ רַאפ עיסימָאק עלעיצעּפס

 -טנַא ןפלעה וצ ןרעגַאל יד ןיא ןרָאפ סעטרבח עכעלטנגוי ;רעטסעװש-ןרַאטינ
 ,ןטסידנוב עטרינרעטניא ערעזנוא ןפיול

 ןקירָאי-16 םייב ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,גנולמַאזרַאפ ַא רענייא ףיוא
 -נעמָאקער ,לרַאש זנוא וצ ןעמוקעג זיא ,גנוניואוו ןיא רעמענטָאר עלהשמ
 -נוא ןגיוצעגוצ ךיילג טָאה רע .עכעלטנגוי עכעלטרָאװטנַארַאפ ךרוד טריד

  רעטָאפ רעד ףיױרַא ןטרָאד טמוק קילעפוצ ,טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא רעז
 זנוא קידנעעז ןוא רעמענטָאר רבח טניירפ ןטלַא ןייז ןכוזַאב ןעלרַאש ןופ

 'ח) ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןָא ךיז רע טסיוטש ,עכעלטנגוי יד ןשיוװצ ןדייב
 טעברַא רעשידנוב רעוויטקַא ייב טריטסערַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעמענטָאר
 -עג זנוא וצ לרַאש זיא ףערטנעמַאזוצ םעד ךָאנ סנגרָאמוצ ,(טריטרָאּפעד ןוא
 טזומעג טָאה רע זַא ,טרעלקרעד זנוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ןעמוק
 רימ .טעברַא רעזנוא ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז טעו רע זַא ,ןטַאט ןייז ןגָאזוצ
 -עג טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןכעלקילגמוא םעד ןופ ץרַאה סָאד ןענַאטשרַאפ ןבָאה
 טשינ רעבָא סע טָאה גנַאל ,םוקמוא ןופ ןטיהרַאפ דניק טצעל ןייז שטָאכ טלָאװ
 ךיא, : רעטרעוו ענייז ךָאנ קנעדעג ךיא .ןעמוקעגקירוצ זיא לרַאש .טרעיודעג
 רַאפ סנבעל ערעייא עגר עדעי טריקיזיר ריא ןעוו ,ןטלַאהַאב ןציז טשינ ןעק
 רעטָאפ ןיימ זַא ,ױזַא ןטעברַאטימ ךייא טימ לעװ ךיא .ףמַאק ןקיליײה ַאזַא

 ."רימ בילוצ טייקיאורמוא יד ןרָאּפשניא שטָאכ םיא ליוו ךיא .ןסיוו טשינ לָאז
 לרַאש ןעוו וליפַא ,טסואוועג טשינ טָאה רעטָאפ רעד .ןבילבעג סע זיא ױזַא ןוא
 -וצ טשינ רעמ ןיוש זיא רע רעכלעוו ןופ ,טכַאלש רעטצעל ןייז וצ קעװַא זיא

 ,ןעמוקעגקיר

 טעברַא רעזנוא ןיא ךיז טָאה רוחב רעקימַאלּפ ,רעשיגרענע ,רעגנוי רעד
 רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא ןָאיל .ןבעל ןוא בייל טימ ןפרָאװעגנײרַא

 רעד ןופ רָארעט רעד ןוא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעשיזיוצנַארפ ןופ רטנעצ
 ןיא ענעסָאשרעד גָאט ןדעי .קידתונמחרבמוא ןעוועג זיא טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 "רעדיוו יד ףיוא רעמ ךָאנ טגער סָאד .עטקיניײּפרַאפ ,עטריטרָאּפעד ,ןסַאג יד
 רַאפ ףמַאק םעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ,טלַא ןוא גניי ,ןזיוצנַארּפ .רעלדנעטש

 ,טייהיירפ

 ,א ,םירסומ ,ןזיוצנַארפ ןשיווצ תומשנ עטלּפירקרַאפ ךיוא ןעוועג ןענייז'ס
 טָא ןופ טלסײרטעגּפָא לקע טימ ךיז טָאה ןזיוצנַארּפ בור רעד רעבָא ..וו .זַא
 ןיא רעפמעק-סטייהיירפ יד ןפלָאהעגטימ ןבָאה ייז .ןטנעמעלע עקידורב יד
 ןפלעה םייב סנבעל ערעייז טריקיזיר ןבָאה ליפ .גרעב יד ןיא ןוא טעטש יד
 .תוחּפשמ עשידיי ןעװעטַאר

 רעזנוא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא טייהיירפ ּרַאפ לגנַארעג ןצנַאג םעד ןיא
 ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא ףיקס ןופ גנואיצרעד רעד יירט .טנגוי עשידנוב

205 



 קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא רעפמעק-ָאטעג יד ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג ייז ןענייז

 רעלַאגעלמוא ,רעטַאװירּפ רעזנוא ןיא ןײרַא טפָא טמוק לרַאש .ענליוו ןוא
 -ַאב ןעמ ,רעקעוו-טנגוי ןלַאגעלמוא םעד ןעמ טריגַאדער זנוא ייב .גנוניואוו
 זנוא ייב ןעמוק'ס .ןליוק סנטסַאק ,רעוועג ,ןטנעמוקָאד ,ןעלּפמעטש טלַאה

 ןלַאגעלמוא ןופ ןוא עיסימָאק רעשירעטילימ ,טעטימָאק-טנגוי ןופ ןעגנוציז רָאפ

 טמוק רֶע .רענעגייא ןַא זנוא ןשיווצ לענש טרעוו לרַאש .טעטימָאק ןשידנוב
 רענעלּפ ןכַאמ סָאװ ,יד ןופ טשינ רעבָא זיא רע ,ןטקעיָארּפ עיינ טימ רדסכ
 רע .ייז ןריפכרוד םייב עטשרע יד ןופ זיא רע !ןיינ !ַא ,ערעדנַא רַאפ
 ןּפינקנָא ףיוא טסילַאיצעּפס ַא זיא רע .ערעדנַא ךיוא טימ ךיז טימ טסייר
 -וקָאד עשלַאפ עקיטיונ יד טנעמָאמ ןקיסַאּפ ןיא ןעניפעג ןוא ןעגנודניברַאפ
 ןוא ףליהטימ ןייז קנַאד ַא ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג זנוא זיא ןדיי ליפ ,ןטנעמ

 -ַאב ךיז לרַאש טנרעל סעּפורג ףמַאק ערעזנוא ןפַאש רימ ןעוו .,וויטַאיציניא
 רעד טקערידמוא טרעוװ ןוא רעוועג ןפַאשנייא זנוא טפלעה ,רעוועג טימ ןצונ
 ענעדישרַאפ ענייז ןשיוװצ .,סעּפורג ערעזנוא ןופ רָאטקורטסניא רעשירעטילימ
 סָאד ,םירבח ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ןריפכרוד סָאד ןעוועג ךיוא זיא םישעמ
 ןבָאה רימ .רוסמ ַא ,זיוצנַארּפ ַא ןופ טפעשעג סָאד טימַאניד טימ ןסיירפיוא
 ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעטרבח עגניי עכעלטע טַאהעג ךיוא
 ,סעיצקַא עטקעריד ןריפכרוד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא סעּפורג עשירעטילימ יד

 רַאפ געט עטצעל יד .,ןאברעליוו ןיא דנַאטשפיוא רעד -- 1944 טסוגיוא

 ,ךיירקנַארפ רעביא סיורָאפ ןרישרַאמ ןעײמרַא עטעדניברַאפ יד ,טיוט סלרַאש
 החיצר רעייז סיוא רעמ ךָאנ ןזָאל ןוא ףוס רעייז טנעָאנ ןיוש ןעעז ןשטייד יד
 -קנַארפ ןיא טָאטש עסיורג עטירד יד -- ןָאיל ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד וצ
 -רעליוו טָאטשרָאפ רעד ןיא .רטנעצ רעשירעטילימ רעקיטכיוו ַא זיא --- ךייר
 טרעוו טָאטש ןיא עיצַאקינומָאק עצנַאג יד ,דנַאטשפיוא ןַא סיוא טכערב ןאב

 2 ףיוא טָאטש יד רעדנַאנַאפ ןלייט סָאװ ןקירב 20 עּפַאנק יד ,ןסירעגרעביא

 עלַא ןיא ןעיירעסיש .ןשטייד ךרוד טכַאװַאב רדסכ ןענייז ,ןלייט ערעדנוזַאב
 גנוניואוו ןיא זנוא ייב .ךיז ןסילש ןטפעשעג עלַא .רעייגכרוד ןדעי ףיוא ןסַאג
 רענעפַאשעג רעד בילוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע ןקעטש ןבילבעג ןענייז

 -לעוו ,ץלוש לרַאש ףיוא ןטרַאװ רימ .ןרירסיױרַא טנעקעג טשינ ךיז עיצַאוטיס

 ךיוא ךיז טלעטש ןוא הצע ןַא ךיז טיג רע .רעטָאפ ןייז ייב ףרָאד ןיא זיא רעכ

 -ַארַאב עטסנרע יד ךיז ןָאמרעד ךיא .עיצַאקינומָאק ןופ ןלעפ םעד ץָארט ,וצ

 -ַאב רימ .רעגַארש 'ח ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ּפָא ןטלַאה רימ סָאװ ,גנוט

 ןסילש טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןּפורג ספמַאק יד זַא ,ןסילש

 ךָאנ טָאטש קע רעדנַא ןיא ןעמ טמוק יו רעבָא ,דנַאטשפיוא ןיא ןָא ףכית ךיז

 ?סולשַאב םעד ןגעװ םירבח עלַא ןסיוו וצ ןעמ טיג יו ?רעוועג רעזנוא

 ךיא ןוא לָאקינ עקירָאי-16 יד ?ןאברעליוו זיב ךיז ןעמ טגָאלשרעד יװ ןוא

 "נָא ןוא ןאברעליוו ןייק געוו ַא ןכַאמ ךיז ןוואורּפ רימ .סַאג ןיא ּפָארַא ןעייג

 ךיז ןכײלש רימ .דנַאטשפיױא ןופ גנוריפנָא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןּפינק

 ,ןייא סַאג ױזַא .ליוק ַא ןגירק וצ טינ ידכ ,ןטייווצ םוצ זיוה ןייא ןופ טושּפ

 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ליפ ןיוש רימ ןפערט ןסַאג עסיוועג ןיא ,סיוא סַאג

 יד טימ לרַאש ןוא ירנַא רַאפ גנופערט ַא ןלעטשַאב וצ רעבָא זנוא טגנילעג סע
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 'רעד רימ ןבָאה ,סיוא סַאג ,ןייא סַאג ךיז קידנכיילש ױזַא ,רעלדנעטשפיוא
 -טנגוי עטסיירד ערעזנוא ,ןשטנעמ ערעזנוא טגָאזעגנָא .רעוועג רעזנוא טכיירג
 ריא) רעזעלג יורפ יד .ןאברעליוו ןייק ףמַאק םוצ טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה עכעל
 טרעוו --- (ןשטייד יד ךרוד ןסָאשרעד ןעוועג ןיוש זיא ,רעזעלג טַאקָאװדַא ,ןַאמ
 יד תוכרב טימ סױרַא טײלגַאב יז .זיוה ןיימ ןופ ?עמַאמ יד, געט יד ןיא
 ןכָאנ רעסנאק ןופ ןברָאטשעג זיא רעזעלג יורפ) ,ףמַאק םוצ עכעלטנגוי
 -עד ןענייז ןרעטלע יד .ךוב זינעד זיוה ןיימ ןיא טביילב ךיוא ,(גירק
 ןבילבעג ןײלַא ענייא זיא יז .רעדניק 2 ערעגניי יד ךיוא .טריטרָאּפ
 בָאה ,ףמַאק ןיא קעװַא עּפורג רעזנוא טימ זיא רעדורב רעד .רעדורב ןטימ
 ךלימעדנַאמ לָאקינ עניילק יד .,ןעניואוו רימ וצ ןייג לָאז יז טדערעגנייא יז ךיא

 ,ןַאברעליװ ןייק טנַאה ןיא רעוועג טימ קעװַא ןירעפמעק עשידלעה ַא יװ זיא
 יד טלָאװעג טינ .ןענעגעזעג טלָאװעג טשינ ריא טימ ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ןוא ןרערט יד זלַאה ןיא טקיטשרעד יז טָאה .ןייג ןזָאל רעטכָאט עקיצנייא

 | ,קעװַא ךָאד
 טלַאה ךיא .טײרפַאב ןיוש זיא ןַאברעליװ ץנַאג ,1944 טסוגױא רעטס5

 -רַאפ ךָאנ םעד ןוא ןַאברעליװ ןיא רעפמעק יד ןשיוװצ טקַאטנָאק םעד ףיוא
 ןעמ .טלבוי קלָאפ סָאד .ץַאלּפ-רעטַאעט םוצ ןָא םוק ךיא .ןָאיל ןטפַאלקש

 ,רעטצנעפ עלַא ןופ ןרעטַאלפ רענעפ עשיזיוצנַארפ יד ,עזעילעסרַאמ יד טגניז

 םענעמונעגנייא ןשטייד ַא יורפ עגנוי ַא טריפ טָא ,ןסַאג עלַא ןיא ןדַאקירַאב
 !הרבח רעזנוא זיא טָא ןוא .ןַאמ םענעסָאשרעד ריא רַאפ המקנ טמענ יז .קנַאט
 -טרַאב) לעסרַאמ ,לרַאש ,ירנַא ייז ןשיווצ ןוא ,דיירפ רַאפ ןענייוו ןוא ןכַאל רימ

 ןוא דיירפ רַאפ שממ טנערב רע .טלַארטש לרַאש .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא (ןַאמ

 ענעגנַאפעג יד טיה ךוב ןָאמַאלַאס ,ףמַאק ןקידרעטייו םוצ טייקידלודעגמוא
 ,ןשטייד

 ערעדנַא ךָאנ טימ סעּפורג ףמַאק ערעזנוא ןענייז טסוגיוא ןטס26 םעד
 עיסינעוו ןריקַאטַא ןשטייד יד .טנגעג יד ןעמענרַאפ וצ עיסינעוו ןייק סױרַא
 ַא .םיא טימ זיא לעסרַאמ .לורטַאּפ ןייז טימ ןָא טריפ לרַאש .ןַאברעליװ ןוא

 ,ןעלרַאש טימ ןעזעג ירנַא ךָאנ ךיז טָאה עקַאטַא רעשטייד רעד רַאפ טונימ רָאּפ
 רעביא זיב טנפָאװַאב ןענייז ןשטייד יד .,ףמַאק רעכיילגמוא ןַא רָאפ טמוק סע
 טגירק לרַאש .רעוועג-ןישַאמ ןוא ,ןעקנַאט ,ןטַאנַארג-טנַאה טימ ןייצ יד
 טולב ןיא ןוא רעייפ ןיא .תונברק ליפ ןלַאפ סע .ּפָאק ןיא ליוק עטשרע יד

 סיוא ןסיש .רעזייה רעטנוא ןדניצ ייז ,טקיטשרעד דנַאטשפיוא רעד טרעוו
 רעטעמָאליק 140 ,טייוו וצ ךָאנ ןענייז ןעײמרַא עטעדניברַאפ יד .ןשטנעמ
 קוק ַא בָאה ךיא ןעוו ,סנגרָאמוצ ,רעטעּפש געט 8 טשרע ןעמוק ייז ,ןָאיל ןופ
 ןוא .ןעמַאלפ ןיא ןַאברעליװ ןעזעג ןיוש ךיא בָאה ,רעטצנעפ ןיימ ךרוד ןוטעג
 ,עטסטנעָאנ עלַא ןבילברַאפ סָאד ןענייז ןטרָאד

 ןשיווצ םירבח עניימ ןכוז רעלעטיּפש יד רעביא ןייג ןביוהעגנָא בָאה ךיא
 -עטַארעג יד ךיז ןבָאה רעטעּפש געט עכעלטע .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט יד
 עשיזיוצנַארפ ןוא טכװעגמורַא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,דנַאטשפיוא ןופ עטעוו
 ,גנוניואוו ןיא זנוא וצ טכײלשעגניײרַא ךיז --- ןטלַאהַאבסיוא ייז ןבָאה םירעיוּפ
 טלעפעג טָאה ייז ןשיוצ -- עטסגרע סָאד !דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא
 !לרַאש

207 



 טייהרעטיוט םיא ןשטייד יד ןבָאה ,טלייצרעד רעטעּפש זנוא טָאה ןעמ יו
 -ורַא רעד ףיוא ארומ ןפרַאוואוצנָא רעמ ךָאנ ידכ ,םיוב ַא ףיוא ןעגנָאהעגפיוא
 עטיוט עלַא טימ ןעמַאזוצ םיא טָאה ץיירק רעטיור רעד .גנורעקלעפַאב רעקימ
 -רעדורב ןיא טריפעגרעביא גירק ןכָאנ רעטעּפש םיא ןבָאה רימ .ןבָארגַאב
 ,זירַאּפ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ רבק

 ןיא ,1944 טסוגיוא ןטס26 םעד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןבעל גנוי ןייז
 טרַאגנייטש לריצ ,רָאי 21 ןופ רעטלע ןקידנעילב

 יקסווַאדור םײיח

 רעטסוש ַא ןעוועג זיא הדוהי השמ רעטָאפ רעד .קצָאק ןיא 1894 ןריובעג
 ןזעיגילער-גנערטש ןיא ןגיוצרעד דניק ןייז טָאה רע .רעמורפ-שיטַאנַאפ ַא ןוא

 ןיא ךָאנ .הבישי ןיא רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה םייח .,טסיײיג
 טימ ןסירעגרעביא םייח טָאה ןרָאי עגניי יד
 ןייק קעװַא זיא ןוא הביבס רעזעיגילער ןייז
 ןיא רעסערּפ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עשרַאוװ
 ,קירבַאפ-שולעּפַאק ַא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב

 עקידנעטשבלעז ַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןעוו
 ואוו ,רָאװדיװַאנ ןיא יקסווַאדור זיא ,הכולמ
 -ַאב רעשידנוב רעד ןופ שאדב טייטש רע
 גנוגעוַאב רעד טימ טָאה םיא רַאפ) .גנוגעוו
 גניי זיא סָאװ ,ןַאמבַארג ןָאעל טריפעגנָא
 .(ןברָאטשעג

 רעטנעקרענָא רעד ןרָאװעג זיא יקסוװַאדור
 -ַאב רעקידנטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעריפ
 ןעועג זיא רע .רָאװדיװָאנ ןיא גנורעקלעפ
 רערָאװדיװָאנ רעד ןופ רעציזרָאפ ,ןייארַאפ-רעדיינש ןקיטרָאד ןופ רַאטערקעס
 רערָאװדיװָאנ ןיא עיצקַארּפ רעשידנוב רעד ןופ רעריפ ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -ידיי יד .טָאטש ןופ דעטסיימרעגריב-עציוו ןוא קינװַאל רעשידנוב ,טַאר-טָאטש
 ןיקסווַאדור ןיא טָאה יז זַא ,טסואוועג טָאה רָאװדיװָאנ ןופ גנורעקלעפַאב עש

 ,רוביצ-חילש ןוא רעקידייטרַאפ ריא

 גלָאפרעד טימ ידכ ,ןטפַאשנגייא עקיטיונ יד ךיז ןיא ןענופעג טָאה רע
 רעד ייב ,ײצילָאּפ רעד ייב ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ייב ןעגנורעדָאפ ןריפוצכרוד
 ןענַאגרָא הליהק יד ייב ןוא גנוטסעפ רענילדאמ רעד ןופ רוטנַאדנעמָאק
 ןסקַאװעגסיוא זיא -- ןפורעג םיא טָאה'מ יװ ,םחורי רעדָא יקסווַאדור 'ח
 ןעועג זיא רע .רעריפ ןוא רעוט ןשידנוב ןקיטרָא ןַא ןופ רעטסומ ַא ןיא
 יד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק ףמַאק ןיא ייס ןקָארשרעדמוא
 עשידיי יד ןופ תופיקת יד ןגעק ייס ,ןענַאגרָא-גנוריגער ןוא עלַאּפיצינומ
 טייו ןעוועג זיא ןעמחורי ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ,רעקיטילָאּפ עכעלרעגריב
 ,טָאטש-םייה ןייז ןופ ןצענערג יד ץוחמ
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 רבח זיא ,1920 ןיא ,עקָארק ןיא רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןופ קידנבױהנָא

 ןרָאפנעמַאװצ עקידרעטייו עלַא ףיוא ךיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג יקסווַאדור
 ַא ךיוא רָאנ ,רעוט-יײטרַאּפ ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא יקסווַאדור .דנוב ןופ
 םיא זיב טורעג טשינ טָאה רע .רעגערט-רוטלוק ןשידיי ַא ןופ ּפיט רענעטלעז

 "ידיי ,רָאװדיװַאנ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי ַא ןעיובוצפיוא ןעגנולעג זיא

 קיטעט ןעוועג ןרָאי עטצעל יד זיא ןוא ,טרָא ןפיוא ןטלַאטשנַא-רוטלוק עש

 : ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןיא

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד וצ סערעטניא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה יקסוװוַאדור
 סלַא ןביוהעגנָא .ןבעגעגרעביא ןוא יירט טנידעג טָאה רע עכלעוו ,גנוגעווַאב

 רע זיא ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןשידיי ַא ןופ דילגטימ רעכעלנייוועג ַא

 טַאר-דנַאל םעד ןופ םונעלּפ ןיא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ,ןלוּפ ןיא ןענייארַאפ ,פָארּפ עשידיי ןופ

 סָאװ ,ןליוּפ ןופ ךיז ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא 1941 ןיא

 זיא רע ,דנַאלסור-טעוװָאס ןוא דנַאלשטיײד-יצַאנ ןשיװצ טלייטעצ ןעוועג זיא

 -רעטעברַא רעשיגרענע ,רעיירט רעד זיא ןברָאטשעג .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג
 ,1945 רַאורבעפ 22 םעד לָאטיּפש רעקרָאי-וינ ַא ןיא רעוט

 יקסדורגַאװַאנ לאונמע

0 

 יקסריב עשטיא

 -טסודניא-רעטשרעב רעד ןופ רטנעצ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד
 רעדעי ,רעוט ייר עצנַאג ַא טַאהעג טייצ רעד ןופ ףיול ןיא טָאה ,שטירזעמ ,עיר
 ןבײרשַאב ָאד ןלעװ רימ .טײקיטרַאנגיא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 -כיילג זיא סָאװ ,עטצעל עמַאס יד ןופ םענייא
 ןוא עטסיירטעג עמַאס יד ןופ ןעוועג קיטייצ
 ,עטסשיטסילַאעדיא

 ןייז זיא ןתמא רעד ןיא .יקסריב עשטיא
 טָאה רע ,יקסריביסַאנ ןעוועג ןעמָאנ-עילימַאפ
 זיא ,טקַאהעגּפָא יסַאנ םעד רעטעּפש רעבָא
 -עג ןענייז ןרעטלע ענייז .יקסריב ןבילבעג
 טַאהעג ןבָאה ייז ,ןשטנעמ עשיטַאבעלַאב ןעוו
 רעד .,טָאטש רעד רעטניה קירבַאפ-רענייב ַא
 .די רעטעװערָאהרַאפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 רע זיא .גנודליב וצ ןגיוצעג טָאה ןעשטיא
 ןוא שינרעטַאמ טימ ןוא עשרַאװ ןייק קעװַא
 -ַאװ טקידנערַאפ תוקחד רעלעירעטַאמ ןיא

 -קירוצ ןכָאנ ,לושכיוה עשינכעט סגרעבלעוו
 "רַאװש לקירבַאפ ןיא ןוטעג ןוא רעטָאפ םעד ןפלָאהעג רע טָאה ,םייהַא ןעמוק
 טלָאװעג טשינ רעטָאפ ןופ רע טָאה טעברַא רעד רַאפ טלעג ןייק .טעברַא עצ
 .סעיצקעל ןבעג ןופ קחודב ןעוועג סנרפמ ךיז רָאנ ,ןעמענ

 טַאהעג טנייפ רע טָאה ,גנוצ רעפרַאש ַא טימ ןוא ןסיוו טימ שטנעמ ַא
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 סעיסוקסיד ןיא ןקילײטַאב ךיז טגעלפ רע .ץנַאלג ןכעלרעסיוא ןוא למוט ןטסופ
 ,םענעגייא ןייז טַאהעג רע טָאה ייברעד .ןטפנוקנעמַאזצ ערענעלק ףיוא רָאנ
 רע טָאה טייצ ערעגנעל ַא .ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ וצ גנַאגוצ ןלעניגירָא
 -ּפעקס ַא ןעוועג זיא רע .ןטעברַא עשלהק יד ןיא ןעיצנײרַא טזָאלעג טשינ ךיז

 ,ןיילַא ךיז עגונב ךיוא רעקיט
 ןעיצוצנירַא ןעגנולעג המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ זיא ךעלדנע

 זיא רע .ןעמוקעגנָא סָאד זיא גנירג טשינ .גנוגעװַאב רעד ןיא ןיקסריב
 ןוא טייקינילדארג ַא רַאפ קערש רעשיטסימ ַא סעּפע ןופ ןעגנואווצַאב ןעוועג
 טייקפייטש רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע .געוו םענעטערטעגסיוא-קיטסייג
 םעד ןופ זעוורענ ןעועג רע זיא רקיע רעד ןוא ןילּפיצסיד:יײטרַאּפ ַא ןופ
 ,תוירחַא רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג רעד רַאפ ןייזטסואווַאב

 ןסָאלשטנַא ךיז רע טָאה ףוס-לכ-ףוס .ךיז ףיוא ןעמענ ןפרַאד טעוװ רע סָאװ
 .,טסידנוב ןקידנריפ ַא ןופ תוחילש יד ךיז ףיוא ןעמונעג קיטכרופרע ןוא

 .טייקנבעגעגרעביא עמורפ ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 ןיא ןעועג זיא ײטרַאּפ רעד ןופ םינינע-טלעג עגונב טייקגנערטש  ןייז

 ,רעשל
 רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע :ןרעוװו טנכייצרַאפ לָאז רעטסומ ַא יוװ

 רע טָאה .ויטַארעּפָאָאק ןשידנוב םעד ייב יירעקעב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ

 ,טלַאהעג םענעדיײשַאב םעד ןגעק וליפַא טצעזעגסיוא הנעט רעטכָאקעצ ַא טימ

 טכַארטַאב טלַאהעג ןטמיטשַאב םעד טָאה רע .ןגירק טפרַאדעג טָאה רע סָאװ

 "עג ןענייז רעטעברַאטימ-וװיטַארעּפָאָאק יד ןופ ןטלַאהעג יד) ...ךיוה וצ רַאפ

 לָאמ ןייא .(...רעטעברַא ןטסדנימ ַא ןופ ןיול ַא יװ ,רעקירעדינ ךס ַא ןעוו

 ַא ,ןיזדַאר טָאטש רעטסטנעָאנ רעד ןיא לעמ ןפיוקנייא טפרַאדעג ןעמ טָאה

 יקסריב רעבָא .ןרָאפוצ ןיהַא טפרַאדעג ןעמ טָאה .שטירזעמ ןופ 27 טסרָאוו

 קעװַא רע זיא .תואצוה-וויטַארעּפָאָאק ןרָאּפש ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 ,רעטקילעמעגסיוא ןַא ,לעמ ןגָאװ ַא טימ ךיז טּפעלשעגקירוצ ןוא סופוצ ןיהַא

 "יונ טינ; טגנערבעגנייא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ רעטמיורעגפיוא ןַא רעבָא

 ..תואצוה ?עקיט
 "גָאט רעד טימ ןטפָאהַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז רע טָאה זייווכעלסיב

 "רעדמוא רעד ןרָאװעג זיא ןוא טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ טייקכעלגעט

 יד ןגעק טַאריטָאטש ןיא רעפמעק רעכעלסימָארּפמָאקמוא ןוא רענעקַארש

 רעד ןיא ךיוא יו ,טכַאמ רעשיטימעסיטנַא רעשיליוּפ רעד ןופ תולובחת

 ןרָאװעג זיא רע .םיפיקת עשיטַאנַאפ ןוא ענעסירַאפ ןגעק הליהק רעשידיי

 טיירגעג ךיז טָאה יקסריב רָאנ ןעו ןוא .טיײקמירָא רעד ןופ ןסיוועג סָאד

 טקַאּפעגרעביא ןעוועג עירעלַאג יד זיא ,טַאר-טָאטש ןיא טירטסױרַא ןַא טימ

 עקיסייב ענייז ןעגנולשעג םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טָאה םלוע רעד ןוא

 -ַארַאלקעד-טסעטָארּפ עפרַאש ןביירש ךיוא טגעלפ רע .דייר עקידנשטייב ןוא

 טוג ץנַאג קידנסיװ ,ןסולשַאב עקיליווזייב ןגעק ,ןצנַאטסניא ערעכעה וצ סעיצ

 ?ייז/ רעו --- ןזייוו וצ ןעוועג זיא רעבָא הנווכ ןייז .ןפלעה טשינ טעוו'ס זַא

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ןגעק סעצָארּפ ַא טריפרַאפ וליפַא טָאה רע ..!ןענייז

 ןטעבעג םיא ייב ךיז ןבָאה ןדיי .עטסָארַאטס םעד --- ,גנוריגער רעשיליוּפ

 טשינ טָאה יקסריב עשטיא רעבָא ,תוכלמ טימ ןעּפעשט טשינ ךיז ,ןזָאלוצּפָא
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 זיא רע יו ױזַא .טכירעג ןטסכעה ןזיב טריפרעד ןינע םעד ןוא טזָאלעגּפָא
 ןשימעלָאּפ ןפרַאש ַא טגָאמרַאפ ןוא רענדער שיליוּפ רעטסעב רעד ןעוועג
 -סױרַא טַאר-טָאטש ןופ רענעמטַאר עשידיי ערעדנַא יד םיא ןגעלפ ,טנַאלַאט
 ןַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעמָאנ סנעמעלַא ןיא ןדייר וצ ןלעטש

 רעדָא ןריפכרוד סעּפע טלָאװעג טָאה רע ןעו .ןינע ןשידיי םענײמעגלַא
 ,ןטנעמוגרַא טימ ללש ַא ןעגנערב טנעקעג רע טָאה ,ןפרַאװכרוד סעּפע

 ןוא עשידיי עמירָא יד רַאפ ,רערעל ַא ןעוועג רע זיא טנגוי רעד רַאפ
 .טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא .רעפמעקרָאפ ַא -- ןשטנעמ-סקלָאפ עשיליוּפ

 זַא ,טביולגעג םיא טָאה'מ .טרָאװ ַא סנייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה טָאטש יד
 ןוא טייקכעלרע ןייז רַאפ ץרא:ךרד טַאהעג טָאה'מ ,סטוג ןוט ליו רע
 ,תונווכ ענייר

 ןעמַאזוצ יקסריב עשטיא זיא רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע ןופ רעטלע ןיא
 רעד תעב םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא עילימַאפ ןייז טימ
 גרערלעג א ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 םיובנענעט ריאמ לארשי

 .הקבר הרש ןוא םייח והילא ןופ ןוז .שטירזעמ ןיא 1895 ןריובעג
 לגניי ןטָארעג ןייז רעבָא ,רעילומ) ַא ןעוועג זיא ,דיי רעמורפ ַא רעטָאפ רעד
 "רדח יד ךָאנ םיא רע טָאה .רענרעל ַא רַאפ) ןכַאמ) טלָאוװועג אקווד רע טָאה
 ,הבישי ןיא טקישעג ןרָאי

 "רעב עסיורג ַא ןעוועג זיא שטירזעמ ןיא
 -ולָאװער עקרַאטשו ַא ןוא עירטסודניא-רעטש
 -רַא עשידיי יד ןשיווצ גנוגעוװַאב ערענָאיצ
 רוחב-הבישי ןגניי םעד טָאה סָאד .רעטעב
 ,קנַאב-ארמג רעד ףיוא .,ןעור טזָאלעג טשינ

 ףיוא ,סַאג ןיא ןעקנַאדעג יד טימ רע זיא
 רַאפ טרעטַאקלפ ןָאפו עטיור יד --- עשזריב רעד

 ,דנוב םעניילק םוצ וצ טייטשו רע .ןגיוא ענייז
 טנכייצעגסיוא ךיז שטירזעמ ןיא טָאה סָאװ
 ןײלַא רע .סעיצקַא עקידלמוט ייר ַא טימ

 "עב ַא ףיוא לַאפנָא ןַא ןיא טלקיוורַאפפ טרעוו
 -ארומ  רַאפרעד זיא ןוא קיירטשו ַא תעבו יירעק
 םיא זיא ּפָאק רעד  ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ קיד

 ,רעילומ ַא --- רעטעברַא ןַא טרעוו רע .ארמג רעד וצ ןעוועג טשינ רעמ ןיוש
 ,עטַאט רעד יו

 עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג) זיא 'רע ואוו ,ןיזדַאר ןיא יטבעלעגו םיובנענעט טָאה
 עילַאװכ רעסיורג רעד תעב) ,1920 ןיא .,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב) רעקיטרָא
 רעד ךרוד טריטסערַא םיובנענעט ךיוא טרעוו ,רעוט עשידנוב זופ ןטסערַא
 ,עיבמאד ןיא רעגַאל ַא ןיא םיא טקישרַאפמ .טכַאמו רעשיליוּפ
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 ןבעל ןוא בייל טימ ןיײירַא ירעדיוו ךיז רע טפורַאװ ןרעוו טיײרפַאב ןכָאנ
 ןופ ךשמב .קסירב ןיא ךיז טצעזַאב) רע .גנֹוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא
 רעד טנידעג שפנ-תריסמ טימו םיובנענעט טָאה רָאי קילטנעצ ייווצ בורק
 טצפַאשרעטעברַא רעשידיי רעדו ןוא יללכבו גנורעקלעפַאב) דעמערָא 'רעקסירב
 סלַא טעברַאעג טָאה יורפ ןייז .ןַאמכַאפ רעטוג ַא ןעװעג זיא רע .טרפב
 ,גנוגעװַאב רעד ןבעגעגקעװַא רע טָאה טייצ עיירפ| עצנַאג ידד .ןירערעל
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ףֹופ וורענ רעקידעבעל רעד ןעוועג) זיא רע
 ,ןײארַאפ-רעטעברַאזיוב ןופ רַאטערקעס עוועג ,ןטֹמַא ענעדיישרַאפ טַאהעג
 רעד ןיא םיא ןעמ טָאה עיצַארטסנָאמעד-יַאמ רעט1 ןַא טימו תוכייש ןיא
 טכַאמעג םיא ןוא טריטסערַא ןרָאי רעקיצנַאוװצ יד ןופפ טפלעה רעטייווצ
 רעריפ ןשיסעּפעּפ ןטמירַאב) ןופ גטנוקידייטרַאפ 'ירעד קנַאד ַא .סעצָארּפ ַא
 רעריפפ ןשידנוב ןופ ןגָאז תודע םעד ןוא ןַאמרעביל ןַאמרעה טַאקָאװדַא
 ,טיירפַאב) םיא ןעמ טָאה ךילרע קירנעה

 ןַאמטַאר ןוא הליהק רעקסירב רעד ןופ סנרּפ ןעוועג זיא םיובנענעט
 עיצַאגעלעדו ַא ןקיש טפרַאדעג טָאה קסירב טָאטש יד ןעוו .טַאר-טָאטש ןופ
 עריא ןופ רענייא ןעוועג 'רע זיא ,טעטש יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל .ַא ףיוא
 רעד ןופ ןטכיש עטסנדלישרַאפפ יד ייבו טבילַאב ןעוועג זיא רע ,רעייטשורָאפ
 ,טרעהענוצ םַאזקרעמפיוא רעייז ךיז ןעמ| טָאה דייר ענייז וצ .גנורעקלעפַאב
 ,עמענעגנָא ןייק ןעוועג) טשינ זיא ,עקישטיווקו א ,םיטש זןייז םגה

 -סומ| ַא רַאפו ןעמונעגו םיא סומו .ע טָאהו ןדוער ןופ טסנוק יד ךוב זןייז ןיא
 ,םיטש רעטכעלשי ַא טימ גלָאפרעד| ןשירענדער זבָאה ןעק'מ זַא ,ןזייוו וצ רעט

 רע" :ןטרָאד ןענעייל 'רימו ,םלוע םייבו טכילַאב זיא רענדער רעד בוא

 ,ןטערטעגסױרַא ןיבו ךיא ןכלעוו ףיוא ,גניטימזלַאוו ַא זופ רעציזרָאפ) ןעוועגו זיא
 טעוו םלוע רעד זַא ,טניימעג| .בָאה ךיא .טיוה רעד ןופו ןעגנורּפשעג  ןיב ךיא
 רע ןוא טשַארעביא זעוועג טשינ זיא רענייק .רעטכעלעג זופ ןעלקייק ךיז
 ךָאנרעד ךיז בָאה'כ .גלָאפרעד| ןקידנטיידַאב ץנַאג ַא טַאהעג וליפַא טָאה
 עטסטבילַאבו יד ןופ רענייא זיא ,רעטעברַאיובו ַא ,רענדער רעד זַא ,טסואוורעד

 .?טָאטש ןיא רעוט-רעטעברַא
 יד ןעניד ןלָאז ןסַאמ/סקלָאּפ עשיידיי יד וצ טסניד רעיירט זייז ןגעוו

 לטעטש ןיא .טַאּפ בקעי טלייצרעד 'טָאה'ס סָאוװ ,רעטרעוו עקידרעטייוו
 -סיוא טנעה ענעגזיא טימ ןשטנעמ-סטעברַאו עשידִיי ןבָאה קסוועטיל-עקָאסיוװ
 טַאהעג טשזנ רעבָא ןבָאה ייז .לושסקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ זינבו ַא טיובעג
 -קעווַא ייז טָאה .סנוויוא יד ןלעטש טסיזמוא ןלעוו לָאז סָאװ ,רעילומו ןייק
 גנילירפו ןפיטו ןזיב) רעטניוו ןצנַאג ַא; : ריאמ) לארשז גָאט ןעיירפ) ןייז ןבעגעג

 ןייק שזַא ,קסירב ןופ רעילומ רעד ,םיובנענעט ןעמוקעג תבש ןיא 'תבש זיא

 יזינלעק יד ןעמונעג ,ךוטרַאפו ןקסרַאילומ םעד ןוטעגנָא ,קסוועטיל-עקָאסיוװ

 "וצ-תבש זיב) גָאט ןצנַאג ַא טעברַאעג .סנוויוא יד טלעטשעג ןוא טנַאה ןיא

 ."קסירב ןייק קירוצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא סטכַאנ-וצ-תבש .,סטכַאנ

 -רעטעברַא ןשידזי זופ ןוז רעיירט רעד ןבעל לופו ַא טבעלעג טָאה ױזַאו

 עלַארטנעצ ַא .םיובנענעט ריאמ לארשי רעילומ ןבו רעילומו רעדו ,קלָאפ

 .עטילדו קסירב ןיא רוגיפ
 םייב .טָאטש יד ןעמענרַאפ תולייח עשיטעווָאס יד ,1929 רעבמעטּפעס
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 ךיוא ךיז ןעיירד טָאטש ןיא .ץענערג עשטייד-שיטצווָאס עיינ יד זיא גוב) ךייט

 ,טפַאשטניירפ עשיצַאנ-שיטסינומָאק יד טילבי'ס .ןריציפָא עשטייד ךס ַא םורַא
 עלענָאיסעפָארּפ ערעייז טַאהעג ןבוָאה --- עשיליוּפ ןוא עשידיי -- רעטעברַא יד

 רַאפ טשינ גיוט סָאד .ןעגנוריפנָא עטליײװעג-שיטַארקָאמעד טימ| ןענייארַאפ
 ,.רוטַאטקיד עש'יטסינומָאק יד ןלעטשטייא ןפורַאד ייז .רעבָאה-טכַאמ עיינ יד ;

 -רַאפ יד טריפעג .,יףןזויָאס; עיינ) ןדנירג ץעמוק רעטעברַא יד ןפורעג ייז ןבָאה

 טָאה סעדערזעדנַאנַאּפָארּפ יד ךָאנ .רַאסימָאק ירעשיטעווָאס .ַא טָאה גנולמַאז

 ןופ ,גנוריפנָא רעד ןיא ןבָאה ןליוו יז ןעמעוו עטלמַאזרַאפפ יד טגערפעג רע

 . . . ןעמיובנענעט :ןעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה ןטייז עלַא

 רעד ןוופ ןובשהחו-ןיד ןרָאלק ַא ןבעגועגּפָא ךיז טָאה רעוס רעשידנוב רעד

 , . . "רימ רַאפ טכעלש ןקידנע ךיז טעוו/סא : רבח ַא וצ טגָאזעג) ןוא עגַאל

 טָאה .טגיטעג טשינ ךיוא טָאה ,רוטַאדידנַאק ןייז ןעמענּפָארַא ,ךיז ןגָאזּפָא

 םיא ןוא ,ד ,וו .קו .נ יד ןעמוקעג זיא ךיג) רָא ןוא .טלייוועגסיוא םיא ךעמ

 ,ןדנואוושראפ ןענייז םיא ןופפ ןרוּפשו עלַא .,קידנעטש ףיוא -- ןעמונעגוצ

 ,רעטכָאט ןוא יורפ) ןייז ןבעל ןבילבעג ןענייז לובמ  ןקיטולבו זופ

 שטירזעמ) ןַאמכָא-םיובנענעט לדיירפ רעטסעווש רעד ןופ עיצַאמרָאֿפנא ;  ,ב

 ןוֿפ טסנוק יד סומ .ע .(קרָאי-וינ -- קסירב) טָאגנַאד רעטלַא ןוא (לָאערטנָאמ ---

 סנילַאטס ןיא רצריִפ ץשיטסילַאיצָאס ץשידיא יד :טַאּפ בקעי ,1929 עשרַאוװ ,ןרצר

 ה .ש י .(1940 יַאמ ,קרָאי-ןונ ,טפנוקוצ יד) ספמרוט

 שטיווָאלַאגעס לוולעוו ןוא היעש ,רעזייל

 עמַאמ יד ןוא רענלימ) רעד עשמיש עטַאט רעד .,החּפשמ) עשידנוב ַא

 גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ רעגנַאפנָא יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז עקבָאד

 .רעדניק ערעייז ךיוא ױזַא --- רעוט עוויטקַא ןילַא .עשזמָאל ןיא

 1908 רָאי ןיא ןענייז לרעכ ןוז רערעטלע רעד ןוא עשמיש רעטָאפ רעד

 רעצנַאג רעד ןלַאפעגכרוד טלָאמעד זיא ,הריסמ ַא טיול .,ןרָאװעג טריטסערַא

 -ץלמוא ןַא ןרָאװעג טקעדטנַא ךיוא זיא'ס .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזמָאל

 רעשירעטילימ) רעד ןופ טעטימָאק םעד טריטסערַא טָאה'מ .יירעקורד עלַאג

 ןסעזעגו ייז ןענייז םישדח עכעלטע ,ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה ןַאמ 10 ,עיצַאזינַאגרָא

 טקישעגּפָא ןטייק ןיא עטדימשעג ייז ןעמ טָאה םעד ךָאנ .הסיפת רעשזמָאל ןיא

 ןיא ןָאיליװַאּפ ןטנעצ ןטמירַאב ןיא ןסעזעג ןענייז ייז ואוו ,עשרַאװ ןייק

 -רעטילימ ַא ךרוד ןרָאװעג טּפשמעג ןענייז ןטסידנוב ןעצ יד .לעדַאטיצ

 רעקידייטרַאפ יד ןשיווצ .דנוב םוצ ןרעהעג רַאפ 102 לקיטרַא ןטיול טכירעג

 ,רעסָארג ווַאלסינָארב רעריפ רעשידנוב רעד ןעוועג ךיוא זיא סעצָארּפ ןפיוא

 ףיוא טָאה'מ ןעמעוו ייב ,רעקעב-עטסַאשט רעד ןמחנ) עטגָאלקעגּנָא ייווצ

 רעד לסָאי ןוא ;טעטימָאק-יײטרַאּפ ןצנַאג םעד ןטלַאהרַאפ סאו רעגנַאל רעד

 ןעמוקַאב ןבָאה (עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידנוב רעד ןופ רעריפו -- רעדזינש

 -סיױרַא ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןענייז טכַא ערעדנַא יד .עגרָאטַאק רָאי 6 וצ

 ןוז רעד ,שטיווָאלַאגעס לרעב .רעטרע-ןיואוו ערעייז ןופ ןרעוו וצ טקישעג
 ןירַא רעטילימ ןיא גרוברעטעּפ ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא ,רענלימ עשמיש ןופ
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 -עילימַאפ ןייז --- רעקעב-עטסַאשט רעד ןמחנ) .החגשה רעלעיצעּפס ַא רעטנוא

 ,(ריביס ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא --- שטיוָאנילַאמ ןעוועג זיא ןעמָאנ

 יירד סעשטיווָאלַאגעס לרעב רעכלעוו ןיא ,הביבס יד ןעוועג זיא סָאד

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז --- לוולעוו ןוא היעש ,רעזייל --- רעדירב ערעגניי

 . ,דנוב ןגעוו טרעהעג קידנעטש ייז ןבָאה בוטש ןיא ,ןסקַאװעגסױא ןוא

 ךיז ןיא טּפַאזעגנײרַא ץלַא סָאד  ייז ןבָאה ,עיצולָאװער ןוא טייהיירפי ,ףמַאק

 ואוו ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזמָאל ןיא ןסקַאװעגנײרַא טושּפ ןענייז ןוא

 .טרָא ןעעזעגנָא רָאג ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז

 ןײרַא .קינַאכעמ-רעסָאלש ַא .עצווָאנַאכעשט ןיא 1890 ןריובעג -- רעזייל

 ןייק טסניד-רעטילימ ןיא קעװַא זיא רע ןעוו ,1910 זיב ,1904 דנוב ןיא

 ,גנוגעוװַאב רעד ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,עוװקסָאמ

 יָאמ רעזייל טרעוו המחלמזטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 -עּפש .טפַאשנעגנַאפעג רעשיכיירטסע ןיא ןײרַא רע טלַאפ 1915 ןיא ,טריזיליב

 "מוא קירוצ רע טמוק  ,עשזמָאל ןעמענרַאפ) ןשטייד יד ןעוו .רע טפיולטנַא רעט

 רענייא רע טרעוו עיצַאּפוקָא רעשטייד ןופ ןרָאי ערעטיב יד ןיא ,לַאגעל

 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופפ רעוט עטסטבילַאב ןוא עטסוװיטקַא יד ןופ

 ַא זיא ,ןייארַאּפ-גנודליב ןופ רעדנירג רעד זיא רע .טנגעג רעשזמָאל ןיא

 ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ףיוא ,וויטַארעּפָאָאק ןשידנוב ןופ רעפַאשטימ

 סלַא טלייוועג רע טרעוו ןָאיַאר רעשזמָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 ןטשרע ןיא ןַאמטַאר רעשידנוב ךיוא זיא רע .טעטימָאק-ןָאיַאר ןופ רעציזרָאפ

 ,טַאר-טָאטש ןטלייוועג

 דנוב ןיא ןיירַא .רעילָאטס ַא ,עצווָאנַאכעשט ןיא 1892 ןריובעג -- היעש

 עוויטקַא יד ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו ,232

 ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג רע זיא ,ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז ןטסידנוב

 -עפָארּפ רעד טעמדיוועג ךיז טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהעגפיוא רעטייוו

 -עפָארּפ יד ןופ רעיוב ןוא רעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג ןוא טעברַא רעלענָאיס

 טעמכ טָאה רע .רעכעלביל ַא שטנעמ ַא רע זיא ןעוועג .ןענייארַאפ עלענָאיס

 ,םירבח יד רַאפ ץלַא ,דנוב ןרַאפ ץלַא -- ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייק טַאהעג טשינ

 ,גנוגעווַאב רעד ןבעגקעוַא רע טגעלפ ןטסנידרַאפ ענייז

 וצ טרעהעג .רעילָאטס ַא .עצווָאנַאכעשט ןיא 1894 ןריובעג -- לוולעוו

 "ימָאק ַא ןעוועג .דנוב םעד ןוא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד

 ןשיטַאמַארד ןטימ טריפעגנָא ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ דילגטימ-טעט

 "דער ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טשטנעבעג ןעוועג .טפנוקוצ רעד ןופ זיירק

 ,טָאטש ןיא שינעעשעג ַא ןעוועג זיא עדער ַא ענייז .טנַאלַאט-רענ

 סנבעל עקידמעדוטש ,עגניי יד ןטינשעגרעביא ןרָאװעג ןענייז םַאזיורג

 יד טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב .רעדירב יירד יד ןופ

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .עװעיַארג ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז החּפשמ עצנַאג

 ןעוו ,ןכָאוװ ןעוועג ןענייז טנגעג רעװעיַארג ןיא ,המחלמ עשיטעווָאס-שילופ

 .ןעוועג טשינ טכַאמ עליבַאטס ןייק זיא'ס

 עטנּפָאװַאב ךעלטעטש ןוא רעפרעד יד ןיא ןיײרַא ךיז ןּפַאכ לָאמלייט

 -ואוו טפיול גנורעקלעפַאב יד .סעצווָאכַאלַאב ןופ סעדנַאב-טָארגָאּפ עקידרקפה
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 ןסילשַאב לוולעוו ןוא היעש ,רעזייל רעדירב יירד יד .ןגָארט ןגיוא יד ןיה
 ,הבורק ַא וצ ווָאטסוגיױא ןייק ןרָאפוצרעבירַא

 .ד/יהָא 6 רחל יעדע

 רעזייל

 לוולעוו |

 ,סעצווָאכַאלַאב עדנַאב) ַא ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב לטעטש סָאד זיא דָארג
 ןעמונעג ייברעד ןוא .טלעג-ףיוקסיוא טָאטש רעד ייב טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו
 לוולעוו ןוא היעש ,רעזייל רעדירבו יד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ 10 ןוכשמ סלַא

 עדנַאב יד ןוא רעטילימ שיליוּפ ןײרַא טָאטש ןיא זיא לייוורעד .שטיוװָאלַאגעס

 זיא עדנַאב יד .טלעג ףיוקסיוא סָאד ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ןיוש טָאה
 "סוגיוא ןשיווצ ,ָאװָאלגרַאב ףרָאד ןיא סעקינדַאלקַאז יד טּפעלשרַאפ ןוא קעװַא
 -רעד םיחצור יד ןבָאה ןעגנוקינייּפ עכעלשטנעממוא ךָאנ .,דָארגיײר ןוא ווָאט
 -פעס 5 םעד סָאד ןיא ןעשעגנ .סעקינדַאלקַאז עטּפעלשרַאפ יד טעדרָאמ
 ַא טלעטשעג תונברק יד ןבָאה ,טגנערבעגמוא ייז טָאה'מ רעדייא .1920 רעבמעט
 רעדרעמ ַא ייב טָאה שטיװָאלַאגעס רעדירב יד ןופ רענייא ,דנַאטשרעדיװ
 -רעק עטיוט יד ,ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא םיא ןוא דרעווש יד טּפַאכעגסױרַא
 ואוו ,דָארגייר ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא רעטעּפש ןכָאװ 6 ןענייז סרעּפ
 ,רבק-רעדורב ןייא ןיא ןעוועגו רבקמ ייז טָאה'מ

 ;ןטסידנוב דעשזמָאל יירד ךָאנ ןעוועג ןענייז תונברק ןעצ יד ןשיווצ
 ;טלַא רָאי 25 ,יקסוועלעימכ םוחנ

 ,טלַא רָאי 24 ,יקצעינאגאר חנ

 -טימ ןוא רעטעברַא-רעקורד ַא ,טלַא רָאי 18 ,ָאריּפַאש רעזייל םהרבא

 .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ דילג
 ,שטיוװָאלַאגעס עשמיש ,רעדירב יירד) עטגנערבעגמוא יד ןופ רעטָאפ רעד

 ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא ,1928 יַאמ 10 םעד ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא
 -מוא קידלושמוא ענייז ןופ ןעמענ יד טַאהעג ןּפיל ענייז ףיוא רע טָאה ןבעל
 ןייטשנרעב .מ .ןיז יירד ענעמוקעג
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 ןןָאכָאטסנעשט ןופ ןטסידנוב

 יקסווָאנַארַאי לארשי

 -ָאטסנעשט ןיא זיוה-טכעש ןיא טעברַאעג ,רעטעברַא-רעשיילפ ַא ךַאפ ןופ

 ,ןטכיש עקירעדינ יד ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג ,ווָאכ

 ןופ ,ךיוה רעשילַארָאמ ַא וצ ןביוהרעד ךיז ןוא ,ןביירש טנעקעג טשינ טעמכ

 זיא גנוקריוו ןייז רעטנוא .טרעדינעגּפָארַא טינ רעמ ןיוש טָאה רע רעכלעוו

 .רעטעברַא-רעשיילפ ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 -"סגנורענרעד םעד טימ רעטעברַא-רעשיילפ יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ

 -סגנורענרעד ןופ רעציזרָאפ רעקירָאיײגנַאל רעד ןעוועג לארשי זיא ןייארַאפ

 "עװַאב-"רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא קיטעט ןעוועג .,ןייארַאפ

 -ייארַאפ ײטרַאּפ .צָאס .דיי רעד ןופ דילגטימ-טעטימָאק ַא גנַאל-ןרָאי ןוא גנוג

 ןטערטעגניײרַא רע זיא עטקינייארַאפ יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ .עטקינ

 ןופ רמוש ַא ןעוועג רע זיא ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעריפ סלַא .דנוב ןיא

 רעטעברַא-סגנורענרעד עשיליוּפ ןוא עשידיי יד .טייקכעלרע ןוא טייקנייר

 ידנַאל יד וצ טַאגעלעד רעייז סלַא טלייוועגסיוא לָאמ ליפ םיא ןבָאה טָאטש ןופ

 זיא ףוסל ןוא רעטעברַא-גנורענרעד יד ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ ןופ ןרָאפנעמַאזוצ

 ןופ סנרּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע

 .וָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד

 -רעטקַארַאכ ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןטייהנגעלעג ערעווש ענעדיײשרַאפ ייב

 -ידרערעטנוא רעד ןיא ךיוא .םיא וצ יורטוצ םעד טקיטכערַאב ןוא טייקטסעפ

 "יצַאנ יד ןופ הלשממ רעכעלקערש רעד רעטנוא ,ָאטעג ןיא גנוגעווַאב רעש

 רע .גנוגעװַאב רעמייהעג רעד ןופ רעריפ יד ןשיוצ ןעוועג רע זיא ,רעדרעמ

 ןעוו .דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןעמונעגלייטנא טָאה

 ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא רע זיא ,ןריטסערַא ןעמוקעג םיא ןענייז סיצַאנ יד

 ןוא טנעה ערעייז ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .סופ ַא ןכָארבעצ ןוא קָאטש ןט2

 ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא

 דלעפנעזָאר בייל קיציא

 טנַאקַאב ןעוועג .רעריצעּפַאט ַא ןעוועג ךַאפ ןופ .עכאנ ןוא דוד ןופ ןוז

 רעשיסור סלַא .הכאלמ-לעב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .סענַאה ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןיא ןעוועג רענלעז

 טימ הנמלא ןַא ןבילבעג רָאי 20 וצ זיא רעטומ יד .רָאי 31 ןופ רעטלע ןיא

 ַא וצ טגנערבעג יז טָאה טעברַא ערעװש יד .טיונ ןטילעג ןוא רעדניק 2

 ןוא הסנרּפ רעד וצ רעפלעהטימ רעד ןרָאװעג זיא סענַאה ,טײקנַארק-ןעגנול

 .דנוב ןיא ןיײרַא ןרָאי עטסירפ יד ןיא

 טימ .רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא דנוב ןיא
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 -רַאפ יד .טעברַא עטסצרַאװש יד ןוטעג רע טָאה טייקנבעגעגרעביא סיורג
 ןרָאי עטצעל יד .,לַאעדיא ןייז ןעוועג זיא גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןופ גנוטיײרּפש
 ךורבסיוא ןכָאנ .דנוב ןופ טעטימָאק רעװָאכָאטסנעשט ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 -ײטרַאּפ יד ,וויכרַא-יײטרַאּפ םעד ןטלַאהַאב רע טָאה המחלמ רעטייווצ רעד ןופ
 רע .ןטנעמוקָאד-ײטרַאּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןוא סעבַאגסױאיײטרַאּפ יד ,רענעפ
 ןוא טניואוועג ןיילַא טָאה רע ואוו ,20 עיײלַא --- ןטרָאג ןיא ןבָארגַאב יז טָאה
 ןעו .קעטַאילביב-םעדעמ יד ןטלַאהַאב ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא סע ואוו
 סלַא ןיירַא ןטרָאד רע זיא ,ָאטעג ןיא טַאר-רעטעברַא םעד ןפַאשעג טָאה'מ
 -עג טכַארבעגמוא רע זיא עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ .דנוב ןופ רעיײטשרָאפ
 ,רעמַאקיזַאג רעשטייד ַא ןיא ןרָאװ

 רעצינּפָאטס קחצי
 ןיא ויטקַא ןעוועג ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןופ .רעכַאמ-לטיה ַא ךַאפ ןופ

 -רָא טפנוקוצ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 -רַאפ-דײלקַאב ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעריפ-טּפיוה רעד ןוא עיצַאזינַאג

 ייר ַא ןיא טַאגעלעד סלַא ךיז טקילײטַאב ,רענדער רעטוג ַא ןעוועג .ןייא

 רע עכלעוו ןופ ,ןעילפנעמַאזוצ-טנגוי ןוא דנוב-טנגוי ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 .ןָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט ןיא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה רע

 רע טָאה טַאט ןוא טַאר טימ .ןָאיַאר רעװָאכָאטסנעשט ןופ ךעלטעטש יד ןיא

 רעקימורַא רעד ןופ ןוא ווָאכָאטסנעשט ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ יד טנידעג

 ,ןידנעב ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ,טנגעג

 -ַאגרָא-טנגוי ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע ואוו

 -עג ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ערעדנַא ןוא ןָאזחסּפ 'ח ןטימ ןעמַאזוצ .עיצַאזינ

 ןעוועג .הלשממ-רעלטיה רעד תעשב ןידנעב ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןעמייה

 ,ןעמוקעגמוא ףוסל זיא ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא

0 

 טַאלבנעזָאר םהרבא

 ,1905 ןופ ךָאנ קיטעט ןעוועג דנוב ןיא .רעטעברַא-רעקעב ַא ךַאפ ןופ
 .וָאכָאטסנעשט ןיא דנוב ןופ עידרַאװג רענרעזייא רעד וצ טרעהעג טָאה רע
 ןעועג המשנ רעצנַאג רעד טימ .טסימעלָאּפ ןוא רענדער רעטוג ַא ןעוועג
 רעד ןיא ךיז טקילײטַאב .דנוב םעד ןוא ךַאז-רעטעברַא רעד ןבעגעגרעביא
 טַאגעלעד סלַא ןרעוו טלייוועג טפָא טגעלפ רע .גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןוא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד וצ

 גרעבמעל ןיא ןעזעג םיא ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב
 רע זיא עקידעבעל יד ןשיװצ רעבָא ,טפַאשרעה רעשיטעווָאס רעד רעטנוא
 ,ָאטשינ ןיוש

 ןאמרעדעפ לאפר
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 ןַאמיירפ לשרעה

 ייב טנַאקַאב ןעוועג רע זיא ןעמָאנ םעד רעטנוא -- עזרַאכַאלב לשרעה
 ,1904-5 ןרָאי יד ןופ ךָאנ װָאכָאטסנעשט ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד

 ןָא טייהדניק ןייז ןופ ןוא ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רע

 רעד ןפורעג ןעמ טָאה ףלָאװ רעטָאפ ןייז) טעברַאעג
 ,רעכעלב ַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ .(ףלָאװ רעסיורג

 -ַאב ךיז ןָא טנגוי רעטסירפ ןופ רע טָאה קיטייצכיילג
 .דנוב ןיא טקילײט

 עוויטַאריּפסנָאק ןייז טריפעג רע טָאה ןדיײשַאב ,ליטש
 ויא רע .לימ רעד ייב דלעפ סנרָאשז ףיוא טעברַא

 ןיא .דַאירטָא יָאוועיַאב ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג
 -עּפש ןייז טימ טנגעגַאב ךיז רע טָאה גנוגעווַאב רעד
 טלייטעג םיא טימ טָאה עכלעוו ,הקבר יורפ רעקידרעט

 השמ ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא יז .ןדיירפ ענייז עלַא

 ,לעבור ןועמש ןופ רעטסעווש ַא ןוא לעבור עגייפ ןוא

 דנוב ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,רעטעברַא-רעלאמ ַא

 ,1905 ןופ טייצ-עיצולָאװער רעד ןיא

 ןשירעפמעק ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה הקבר בייוו ןייז טימ לשרעה

 ןיא .טריטסערַא ןעוועג ייז ןענייז לָאמ עכעלטע .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא געוו

 ןיא טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג לשרעה ןיא 5

 -דלָאג םהרבא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא ןעוועג ןוא ןָאזינרַאג ןשירעטילימ

 .ערעדנַא ןוא ןירעמ יכדרמ ,ןיורב לדנעמ ,ןייטש

 ,עּפורג-ץושטסבלעז יד ,דַאירטָא יָאוועיַאב רעװָאכָאטסנעשט רעד ןעוו

 -נָאלברַאפ ַא טָאה ,וָאכָאטסנעשט ייב דלעפ ַא ףיוא ןסיש טנרעלעג ךיז טָאה

 "סערג רעד ןיא .טעדנואוורַאפ רעווש יז ןוא ןהקבר ןפָארטעג ליוק עטעשזד

 רעויטַאריּפסנָאק ַא ןיא ןריפקעװַא טזמעג יז ןעמ טָאה טייקמייהעג רעט

 ןעמונעג טָאה'ס .עיצַארעּפָא ערעװש ַא טריפעגכרוד טָאה'מ ואוו ,הריד

 .רַאפעג-סנבעל ןופ סױרַא זיא יו זיב םישדח עכעלטע

 -נעמַאזוצ ךעלקילג ַא ןרָאי עגנַאל טכַאמעגכרוד ןבָאה הקבר ןוא לשרעה

 יד רַאפ זיוה עטסכעלטניײרפטסַאג סָאד ןעוועג רעטעּפש זיא םייה רעייז ,ןבעל

 רימידַאלװ טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,סעמַאיל עשידנוב

 "יירפ לשרעה .דנוב ןופ רעריפ ערעדנַא ןוא שטיװעלַאכימ שינייב ,םעדעמ

 ןגָאז ןָאק'מ .דנוב ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא ןַאמ

 תעב ,1920 ןיא .ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא דנוב ןופ רעײנַאב יד ןופ רענייא

 "נוב ןופ ןטסערַא-ןסַאמ טריפעגכרוד דנַאל ןיא טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד

 "נַא טימ ןעמַאזוצ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןַאמיירפ לשרעה ךיוא זיא ,ןטסיד

 .(עיבמָאד ןיא) רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ רעוט עשידנוב ערעד

 טָאה (?שרעה רעצרַאווש רעד ןפורעג ךיוא םיא טָאה'מ) ןַאמיירפ לשרעה

 "רַאפ טזומעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד תעב

 טימ טצוּפַאב ןעועג זיא סָאװ ,19 ישטשָאנלָאװ עיילַא ףיוא הריד ןייז ןזָאל

 טזומעג ךיז טָאה רע .רעכיב עשידיי טימ טליפעגנָא ןוא רעדליביטסנוק
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 וורפ טימ) לשרעה

 .רעדניק ןוא



 רע ואוו ,ָאטעג ןיא .טשינ טור לשרעה ,24 קרַאמ ןטלַא ןפיוא ןעיצרעביא
 יד רַאפ ןטעברַא זומ רָאנ ,ךיז רַאפ ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד טשינ טָאה
 ןטסנידרַאפ ענעגייא ענייז ןופ בוטש ןיא ךיז ייב רע טריזינַאגרָא ,ןשטייד
 -ווה רַאפ טלייטעצ ןרעוו סָאװ ,ןגָאטימ 50 ךרע ןַא סױרַא טיג ןוא ךיק ַא
 ןוא ןעלדנַאה ךס ַא ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא .טסיזמוא ןצנַאגניא עקירעג
 רעטיב ןוא רעוװש בייו ןייז ןוא לשרעה ןטעברַא ,ךיז רַאפ רָאנ ןטכַארט
 ,עקירעגנוה ןוא עמירָא עכעלקילגמוא יד טימ ןסיב ןדעי ןלייט ןוא

 -דנַאטשרעדיװ ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא
 ןטָארד-גנומיוצרַאפ יד ןקַאהעצ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז ןוא טעטימָאק

 -מוא יד ןטײרּפשרַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה לשרעה .ָאטעג םורַא
 ןדלעה עגנוי ייוצ יד ןעוו 1942 רַאונַאי ןט4 םעד .רוטַארעטיל עלַאגעל

 ףיוא טנעה יד ןיא רעוועג טימ ךיז ןפרַאװ שטיוועלשיפ ןוא רענייפ עשזיא
 םוצ ןדיי 25 טריפעגסױרַא טקַא-המקנ סלַא ןרעוו ,ןעמרַאדנַאשז עשטייד
 ,שטנעמ רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה םישודק 25 יד ןשיװצ .ןסישרעד
 .ןַאמיירפ לשרעה -- ץרַאה ןלעדייא ןסיורג ןטימ טסידנוב רעד ,דיי רעד

 .עיצקַא רענײמעגלַא רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא הקבר יורפ ןייז

 ןאמרעדעפ לאפר

 יקסוועשַאטס ןמלז

 -םעשַאב ןעוועג .וָאקרטעיּפ ןיא 1882 ןריובעג ,עדניה ןוא בקעי ןופ ןוז
 ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ןָא טנגוי ןייז ןופ .רעטלעטשעגנָא-ָארויב סלַא טקיט
 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ
 -ימָאק רעװָאקרטעיּפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 -טַאר רעקירָאי-גנַאל ךיוא יו ,דנוב ןופ טעט
 ןמלז ,טַאר-טָאטש רעװָאקרטעיּפ ןופ ןַאמ
 רענעדיישַאב ַא ןעװעג זיא יקסוװעשַאטס
 -קַארַאכ ןלעדייא ןוא ןטוג ַא טימ שטנעמ

 ,רענדער ןייק ןעװעג טשינ זיא רע .רעט
 "עבעגעגרעביא ןוא רעטפַאהנסיװעג ַא רעבָא
 .רעוט רעשיטקַארּפ רענ

 רעוט עשידנוב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,ווָאקרטעיּפ ןיא
 -ַאב םיא טָאה ָאּפַאטשעג יד .1941 רעמוז
 ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא רע זַא ,טקידלוש

 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד
 -ּפָא רע זיא ןעגנוקינייּפ עמַאזיורג ךָאנ

 םישטנעיװשַא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארט
 ,ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןטרָאד זיא ןוא -

 דלַאב זַא ,רעטָאפ ןייז ףיוא טקריוװעג קרַאטש ױזַא טָאה םוקמוא סנמלז
 רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה םעד ךָאנ
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 טקישעגקעװַא ןענייז עינַאמ רעטסעװש ןייז טימ רעטומ ןייז .רָאי 74 ןופ
 רעגַאל-ןטיוט ןיא ווָאקרטעיּפ ןופ ןדיי טרָאּפסנַארט ןטצעל םעד טימ ןרָאװעג
 גירק ןרַאפ טָאה רעכלעוו ,השמ רעדורב רערעגניי ןייז .עקנילבערט ןופ
 רעטייוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ,עיגלעב ןיא טבעלעג
 ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ 1943 ןיא זיא לקסַאכ רעדורב ןייז ,המחלמ-טלעוו
 סנמלז זיא 1943 ןיא .ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,ןיזילב ןופ רעגַאל ןשטייד

 -רטעיּפ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדניק 26 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוז רעקירָאידפ
 ןופ ןעװעטַארוצּפָא ךיז ןעגנולעג זיא רעטכָאט רעד ןוא יורפ סנמלז ,ווָאק

 ןאמרעדעפ לאפר ,םונהיג-דרָאמ ןשיצַאנ

 רעדיינש דוד

 רעטשרע רעד ןיא .קסירב ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ רעוט ַא
 רערעל ןוא רעטלַאװרַאפ ןעוועג רעדיינש זיא ןליױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ טייצ

 סָאװ ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעקסירב רעד ןופ
 -נַארק-זלַאה ַא בילוצ ,ןפַאשעג טָאה דנוב רעד
 -ענרַאפ ךיז רעטייו טנעקעג טשינ רע טָאה טייק
 טָאה יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .יירערעל טימ ןעמ

 וצ ןעגנוצוּפַאב ןופ טַאטשקרעװ ַא טריפעג רע
 ןיא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג ,רעדיילק-ןעיורפ

 -עוװַאב רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןופ גנוריפנָא רעד
 עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא קיטעט ןעוועג ןוא גנוג

 ַא .עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד רַאפ סעיצקַא
 ,שטנעמ רעשיטסילַאעדיא ,רענייר

 -ילּפ םָארטש ןטימ זיא 1939 רעבמעטּפעס ןיא

 -עג ןענייז סע עכלעוו ןשיוצ ,ןטסידנוב לָאצ ַא ךיוא קסירב ןייק ןעמוקעג םיט

 ןענופעג ייז ןבָאה ןרעדיינש ןופ זיוה ןיא .רעריפ ענעעזעגנָא עכעלטע ןעוו
 הריסמ ַא טיול ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס .לקניוו םערַאװ ,שימייה ַא
 -ָארּפ יד -- .ד .וװ .ק .נ ענעמוקעג יד טָאה ןטסינומָאק עשידיי עקיטרָא ןופ
 .רעוט ןשידנוב ןעיירטעג םעד טריטסערַא--ןירעטכינרַאפ-ןשטנעמ עלענַָאיסעפ
 ,סױרַא טשינ לָאמניק עמרוט רעשיטעווָאס רעד ןופ זיא רע

 יד ןוא יורפ ןייז טריטסערַא ךיוא טָאה'מ .קינייװ ןעוועג ךָאנ זיא סָאד
 יורפ יד ,ןַאטסכַאזַאק ןייק טקישרַאפ ייז טָאה'מ .ךעלרעטכעט עניילק ייווצ
 ןרָאװעג לָאמ טייווצ ַא ןטרָאד זיא ,ןיטסידנוב ענעבעגעגרעביא ןַא ,רעדיינש
 טּפשמרַאפ ןוא טייקיטעט רעשידנוב ןיא טקידלושַאב יז טָאה'מ .טריטסערַא
 -טעווָאס ןופ ןעװעטַארוצסױרַא רעדניק יד ןעגנולעג זיא םירבח .רָאי 10 ףיוא

 ,דנַאלסור
 -רוכוי רערפל .(קרָאו-וונ -- קסורב) טָאגנַאד רעטלַא ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 ,ה .ש י ,1984 קרָאי-וינ ,ךוב
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 ץישזיפ עינער ןוא םייח .רד

 -ָאס ַא ןיא ןעמוקעגמוא -- עוװַאלמ ןיא 1897 ןרָאװעג ןריובעג זיא םייח
 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב הסיפת רעשיטעוו

 -ָאפ סרעטומ יד .ןרעטלע עטעדליבעג ןוא עכייר .הוח ןוא דוד ןופ ןוז
 ָאה יקסװָאקַאמ קחצי לאירזע -- רעט

 רַאפ ןסיורג ןייז ןופ לייט ןקידנטיײדַאב ַא
 וד .הקדצ ףיוא ןבעגעגקעוַא ןגעמ
 ופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו ,ץישזיּפ

 ָאס ַא ןעוועג זיא ,ַאקסַאילדָאּפ ַאלַאיב

 דיסח רערעדנַאסקעלַא ןוא רעווָאלָאק

 עג ענייז .רשוע ןַא ןעוועג זיא רע
 רעטיג ,רעדלעוו ןעוועג ןענייז ןטפעש

 ; ןוא סעיצַארעּפָא-קנַאב ,רחסמ-האובת
 עג .רעטילימ ןשיסור ןרַאפ ןדַאירדָאּפ

 רטצה עשלהק ףיוא טלעג ךס ַא ןבעג

 עד תעב .עװַאלמ ןיא הקדצ ןוא ןתוכ
 ד םיא ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע
 עג ןוא קינדַאלקַאז סלַא ןעמונעג ןסור
 ' רעװעשרַאװ ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה
 -רַאװ ןיא סנרּפ ַא ןעוועג ץישזיּפ דוד זיא 1932 ןופ ,סעמרוט רעװקסָאמ ןוא
 -ןדיי; ןטרינימָאנ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 1939 טסברעה ןופ .הלהק רעוועש
 "ַאז סלַא ןשטייד יד ךרוד טריטסערַא ןעוװעג לָאמ עכעלטע זיא ןוא ?טַאר
 -ַאּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא דנַאטשפיױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןכָאנ ,קינדַאלק
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא 1942 רָאי ןבלעז ןופ טסברעה ןיא זיא רע ואוו ,ווָאטַאינ
 ,לקינייא ןוא רעטכַאט ,ןוז ַא ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 טָאה (ןרָאי-רעדניק יד ןיא ןפורעג םיא טָאה'מ יװ ,שומייח רעדָא) םייח
 -ַאב םייה רעשידיגנ ןוא רעלערוטלוק רעבָא רעזעיגילער-גנערטש רעד ןיא
 ,םידומיל עכעלטלעוו טנרעלעג ךיוא ןוא גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןעמוק

 ,רע טגײלַאב רָאי 17 וצ ןוא ןענרעל םוצ ןטייקיאעפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 .ןעמַאזקע-ערוטַאמ ,ןרעטסקע ןַא יו
 ןיא ןרידוטש ןביוהנָא טשינ םייח ןעק ןשינעעשעג-המחלמ יד בילוצ

 רע טרעװו המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .טעטיסרעווינוא
 זיא רע .עװַאלמ ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעטבעלעגפיוא רעד ןיא וויטקַא
 ןיא דילגטימ ַא ךיוא טרעוו ןוא בולק-רעסָארג ןטעדנירגעג-יינ ןיא קיטעט
 טַאגעלעד ַא יו ךיז רע טקילײטַאב 1918 ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש
 ןשיװצ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-ןָאיַאר רעװַאלמ רעד ףיוא
 ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא טעדנירגעג ךיוא רע טָאה ןטעברַא ערעדנַא
 יד ןבָאה ןוז ןשיריבג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .סנירעניד-זיוה ןוא סניכעק
 ןפור םייב *םַאדַאמ, טרָאװ סָאד ןצונַאב וצ טשינ רעמ ןסָאלשַאב ךעלדיימטסניד
 .סעטסָאבעלַאב יד
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 ,עשרַאװ ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז החּפשמ:ץישזיּפ יד טָאה 1920 ןיא

 -נָא ןוא רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעג םייח זיא רעירפ ךָאנ רעבָא
 רעכלעוו ןיא ,(1919-20) המחלמ רעשיטעווָאס-שיליוּפ רעד ןיא ןעמונעג לייט

 סָאװ ,טַאט ַא ןָאטעג רע טָאה טייצ רענעי ןיא ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רע

 .ןרעו וצ טנכייצרַאפ יַאדכ זיא

 ַא ןעמונרַאפ טָאה קלוּפ ןייז ,טנָארפ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה םייח

 ןוא ריבג ןשידיי ַא ןופ זיוה ןיא ןײרַא זיא טנַאשזרעס ַא ,ןילָאװ ןיא טָאטש

 ךָאנ ךיז טָאה רע .טכַאמעג טשינ רע טָאה םעד ןופ דוס ןייק ,טבױרַאב םיא

 ןַא ,ריציפָא ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא זיא ץישזיּפ .ביור ןכייר ןייז טימ טמירַאב

 -פיוא דלַאב טָאה ריציפָא רעד .םעד ןגעוו טלייצרעד םיא ןוא ,טנעגילעטניא

 ןעמונעגוצ ןוא ןכַאז ענייז ןיא עיזיווער ַא טכַאמעג ,טנַאשזרעס םעד טכוזעג

 םעד .גנוריצ ןוא ןריּפַאּפ-טרעוו ,טלעג עמוס עסיורג ַא -- ביור ןצנַאג םעד

 ןטלַאה וצ ןצישזיּפ ןבעגעגרעביא ריציפָא רעד טָאה ביור םענעמונעגקעװַא

 טשינ זיא ןָאט סָאד ךיילג .ןטביױרַאב םעד ןבעגּפָא ןענעק םיא טעוו'מ זיב

 סע טָאה םייח .גנוגעװַאב ןיא ןעוועג זיא טנָארפ רעד לייוו ,ךעלגעמ ןעוועג

 ןטימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא רע טָאה ,ךיז טימ ןטלַאה גנַאל טלָאװעג טשינ

 ,קנַאב רעװעשרַאװ ַא ןיא ןכַאזטרעוו יד טימ טלעג סָאד טרינָאּפעד ריציפָא

 ףיוא ןבילבעג זיא טָאטש רענילָאװ יד ןוא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד

 סָאװ טגערפעג םיא ןוא ריציפָא םוצ קעװַא זיא םייח .טייז רעשיטעווָאס רעד

 ןוא טכַארטעג לסיב ַא טָאה רענעי .ןגעמרַאפ ןטרינָאּפעד ןטימ ןָאט לָאז רע

 סע טלָאװ ריא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ןטסעבמַא זַא ןיימ'כ :טרעפטנעעג םיא

 .יקעווצ ןשידיי ַא ףיוא ןבעגעגקעװַא

 ךיילג םיא ןוא ןודקיּפ םעד ןעמונעגסױרַא ,קנַאב ןיא קעװַא זיא ץישזיּפ

 -נעצ ןופ טרָא-ץיז רעד ןעוועג זיא'ס ואוו ,7 עיּפילָאװָאנ ףיוא טריפעגקעווַא

 טָאה חנ רבח רעציזרָאפ-יײטרַאּפ םוצ ,ןליוּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט

 רעשידיי ןיימ זיא דנוב רעד -- :טגָאזעג לכיימש ַא טימ טסידנוב רעגניי רעד

 ...טיזָאּפעד םענעמונעגסורַא םעד טגנַאלרעד םיא ןוא ,קעווצ

 ןיו ןייק קעװַא ץישזיּפ טרָאפ ,טריזיליבָאמעד טרעװ רע יו םעד ךָאנ

 -ַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע רע טרידוטש טעטיסרעווינוא רעניוו ןיא ,ןרידוטש

 רע זיא קיטייצכיילג .טַארָאטקָאד ןייז ןטרָאד טמוקַאב ןוא ןטּפַאשנסיװ על

 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעקיטכערּפ רעד טימ ןדנוברַאפ

 שטיווָאקרעב .ש טימ ןעמַאזוצ .רעריפ עריא טימ ךיז טעדניײרפַאב ןוא ךיירטסע

 ןופ זיוה ןיא רעייגנייא רעטּפָא ןַא רע זיא ןטנעדוטס עשידנוב ערעדנַא ןוא

 "רַאפ ןטרָאד טָאה'מ .רעוַאב ָאטָא רעקיטערָאעט ןוא רעריפ ןשיטסילַאיצַאס

 יברעד .ןעגניז ןעמ טגעלפ םעד ךָאנ ןוא ןכערּפשעג עטסנרע ןיא טגנערב

 -סקלָאפ עשידיי ןעגניז וצ ןטסידנוב יד ןופ ןעגנַאלרַאפ רעוַאב ָאטָא טגעלפ

 .רעדיל
 ןרָאװעג זיא רע זאוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ ץישזיּפ זיא ןיוו ןופ

 קירנעה רעדָא ץישזיּפ םייח ר"ד ןעמָאנ רעד .דנוב ןופ רעוט רערעלוּפָאּפ ַא

 ,סקואוו ןקירעדינ ןופ .טָאטש ןיא טנַאקַאב טיירב ןרָאװעג ךיג זיא ץישזיּפ

 טשינ רָאג ןַאמרעגניי רעדנָאלב רעד טָאה םינּפ ןסַאלב ןוא ףוג ןלָאמש ַא טימ
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 זיא רע .לעטש ןטיירב ןוא טייקנסירַאפ רעשיריבג ןופ ךיז ןיא טַאהעג
 ןיא רעכייוו ַא .סיוארָאפ טּפוטשעג טשינ ךיז לָאמ ןייק ןוא ןדײשַאב ןעוועג
 הבוט ַא ןָאט וצ טכוזעג רע טָאה ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ רעטקַארַאכ
 ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ טייצ רעד טימ טָאה רע םגה .,ןשטנעמ
 ךיז טָאה ןײילַא רע .טזָאלרַאפ טשינ טיײקטושּפ יד םיא טָאה ,גנוגעוװַאב רעד
 טיירג ןעוועג ףור ןדעי ףיוא זיא ןוא דנוב ןופ רענלעז ַא יו טליפעג קידנעטש
 זיב תוחילש ַא סעּפע ןופ -- ןעגנַאלרַאפ םיא ןופ טעוו'מ סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ
 ןשילַאקיזיר ַא ןכַאמ זיב טעברַא רעניטור ַא ןופ ,ןברק ןלעיצנַאניפ ןסיורג ַא
 ,טירש

 רעשידנוב רעד ןופ רעריפ רעד ןעװעג ץישזיּפ זיא גנַאל ןרָאי
 רַאפ טגרָאזעג רע טָאה טייקנבעגעגרעביא ךס ַא טימ .ָארויב-עיצַארגימע
 טרירגימע ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט

 -רעטעברַא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע .רעדנעל ערעדנַא .ןיא
 -רַאפ רעלטרָאּפס-רעטעברַא עשידיי יד ןוא ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס
 ןרָאי עטצעל יד ןיא .לַאנָאיצַאנרעטניא-טרָאּפס ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןטערט
 -רַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ
 רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעוועש
 ךיוא רע טָאה טעברַא רעכעלגעט-גָאט רעקיזָאד רעד רעסיוא .עגיל-רוטלוק
 -לַארטנעצ םעד ןייז קיפליהַאב :סעיצקנופ עלעיציפָא טשינ ייר ַא טַאהעג
 -וטיטסניא-רעטעברַא ערעדנַא ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעד ,דנוב ןופ טעטימָאק
 עכעליורטרַאפ ענעדיישרַאפ ןריפסיוא ;קנעב ןיא תואוולה ןעמוקַאב וצ סעיצ

 יג .ד .א ןתוחילש
 עצרוק ַא ,1922 ןיא :ןרעװ טלייצרעד ָאד לָאז תוחילש ַאזַא רענייא ןגעוו

 -ַארּפ ןביוהעגנָא ןוא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה יו םעד ךָאנ טייצ
 ןפלעה ןילרעב ןייק טקישעג ךנוב רעד םיא טָאה ,סעיגרָא עקיטולב ענייז ןעוו

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ויכרַא ןשידנוב ןטמירַאב םעד ןעװעטַארסױרַא
 שטָאכ .סטרעוורָאפ גנוטייצ-גָאט רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ ןינב
 ןעמונעג ךיז ףיוא ןרעג רע טָאה ,רַאפעג-סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאד
 -יוצנַארפ עכעלטע קנַאדַא .טריפעגסיוא גלָאפרעד טימ יז ןוא עיסימ יד טָא
 ןופ טעברַאטימ רעד ייב ,גנוריגער רעשיזיוצנַארפ ןוא ןטסילַאיצָאס עשיז
 ןריפוצכרוד ןעגנולעג ןזיא םירבח ערעדנַא עקינייא ןוא ןצישויּפ
 םעד גנוטכינרַאפ ןופ ןעװעטַאר וצ ןַאלּפ ןטכַארטרַאפ םעד םולשב
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ רצוא ןטלמַאזעגנָא ןכייר
 רעשטייד רעד ןופ ןינב רעד) .זירַאּפ ןייק ןריפסיורַא םיא ןוא גנוגעװַאב
 ,(ןטסימרוטש עשיצַאנ ןופ ךַאװ ַא ךרוד ןעמונעגמורַא ןעוועג ןיוש זיא ,ד .ס

 ואוו ,ענליוו ןייק קעװַא ץישזיּפ זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ךיז וואורּפ ַא טכַאמעג רע טָאה 1940 רעמוז .וויטקַא ןעוועג רעטייוו זיא רע -

 ,עטיל רעטריּפוקָא-שיטעווָאס רעד ןופ ןפוא ןלַאגעל ַא ףיוא ןעמוקַאבוצסױרַא

 טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה ,עזיוו-רָאפסױרַא ןַא ןעמענ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 טפילטנַא רע .ץענ עשירָאטַאקָאװָארּפ ַא םיא םורַא ןטײרּפשסיױא טוואורּפעג
 -סױרַא ןפוא ןעמייהעג ַא ףיוא ןיוש רע טוואורּפ ןטרָאד .עגיר ןייק רעבירעד
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 -סערַא טרעוו רע ןוא ןייא טשינ םיא ךיז טיג סָאד .ןדעוװש ןייק ךיז ןעמוקַאב
 ,סױרַא טשינ ןיוש רע זיא הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןופ .טריט

 עכלעוו ,יקצערַאי עינער טימ טַאהעג הנותח ץישזיּפ טָאה 1926 רָאי ןיא
 ןעגניר עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטס רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא
 רעװעשרַאװ ַא ןופ רעטכָאט ַא .1901 רעבָאטקָא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז
 רעװעשרַאװ ןיא עיפָאסָאליפ ןוא קיגָאגַאדעּפ טרידוטש .החּפשמ רעכייר
 טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןיא ןיײרַא ןרָאי-עיזַאנמיג עריא ןיא .טעטיסרעווינוא
 .עטרבח עוויטקַא ןַא ןעוועג ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא רעבירַא רעטעּפש ןוא
 -סקלָאפ עכעלטלעוו:שידיי יד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג ךיוא יז זיא טייצ ַא

 .ןלוש
 ןשידרערעטנוא ןיא קיטעט ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןיא ךיוא יוװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנוב
 טימ ןעמַאזוצ 1943 יַאמ 10 םעד ךרעב יז זיא דנַאטשפיואדָאטעג םעד תעב
 -ָאטעג ןופ רעקנוב ןיא ןעמוקעגמוא (רָאטקיװ) רודגיבַא עלענוז ןקירָאי-6 ריא

 .6 עשנעג ףיוא לָאטיּפש

 -וינ -- עשרַאו -- עװַאלמ) שטיווָאדיװַאד ןועמש ןופ עיצַאמרָאפניא :  .ב

 : .ּפ .מ :(1080 ,קרָאי-וינ ,שװַאלמ סקנּפ) םייה ףשטלַא יד : סינא באז .רד .(קרָאו

 ץישויּפ קירנצה :'וקס--נ יע !(ןטרָאד) סצצישויּפ יד ןוא סיקסווַאקַאמ יד

 ּוד ןייא טשרע טסידנוב ַא ןרָאװעג זווא .ּפ זַא ,ןבעגעגנָא קוטבור טשינ --- ןטרָאד)

 ןיא ןדיא יר ןופ רנַאטשפידא ןוא ןברוח : טדאטשיינ ךלמ .(ןרָאי רעקיצנַאווצ

 ה ש י .1948 ,ביבא-לת ,ףשרַאוװ

 גַאטײצ ַאלעב ןוא קָאטשנרעב טרעבלַא

 .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ייב 1891 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טרעבלַא
 -עוַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא ןָא 1905 ןופ

 ,לוש רעשיטָאטש ַא ןופ רעליש רעקירעי-15 רעד ,רע זיא רָאי םענעי ןיא .גנוג
 י"לוש ןסיורג ןתעב סַאלק ןייז ןופ טַאגעלעד סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 -ָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע .קיירטש
 1912 ץרעמ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארק
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע ןכלעוו ןיא ,סעצָארּפ ןזיב םישדח 22 ןסעזעג ןוא
 ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא עמרוט ןיא .גנוטסעפ רָאי 3 וצ
 .טנַאטסערַא רעשיטילָאּפ רעד גנוטייצ רעמייחעג רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ ןוא
 עשזמָאל ,עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא םישדח 28 ךיז ןרעגלַאװמורַא ןכָאנ
 יַאמ ןיא רע זיא ,רעמַאק-לצנייא ןַא ןיא םישדח 8 ייז ןשיווצ ,עגולַאק ןוא
 געט רָאּפ ַא עשרַאװ ןייק ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאב ןוא ןרָאװעג טיירפַאב 5
 ,טָאטש יד ןעמונְרַאפ ןבָאה ןשטייד יד רעדייא

 .גנוגעװַאב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיוו ךיילג ךיז טָאה קָאטשנרעב

 -נָאק רעד ףיוא טָאה 1916 ןיא ןעוו .טפנוקוצ יד ןעיובפיוא קירוצ טפלעה רע
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 ןטימ ןדניברַאפ ךיז לָאז טפנוקוצ יד יצ ןרעװ טמיטשַאב טפרַאדעג ץנערעפ

 ,הביבס רעטרילימיסַא ןַא ןופ ןילַא .םעד רַאפ סױרַא שיגרענע רע טערט ,דנוב

 טליפעג ךיז ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טַאהעג ביל קרַאטש רעבָא רע טָאה

 ןייז וצ לָאר עקידובכב יד ןלַאפעגסיוא ךיוא זיא לרוג ןייז ףיוא .ייז ןשיווצ טוג

 רע .ןלױּפ ןיא ןזעוי-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ רעיוב עטשרע יד ןשיווצ

 ןוא רעגייל-טנעמַאדנופ עטסשיגרענע יד ןופ רענייא ,רעדנירג ַא ןעוועג זיא

 סָאװ ,רעסָארג ַאלסינָארב ןופ ןעמָאנ ןפיוא םייהרעדניק רעד ןופ רעיוב

 רעד ןיא .עשרַאװ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ הלחתה ַא ןעוועג זיא

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ

 .דנוב ןופ (וויטקעלָאק) טפַאשרעּפרעק רעקידנריפנָא רעװעשרַאװו רעד

 ,טנגוי רעשיטנעדוטס רעד ןשיװצ ןעוועג רע זיא רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב

 טגעלפ ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא

 יד ףיוא טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םירבדמה שאר רעד ןייז רע

 רע טגעלפ ,קיטומ רעיוהעגמוא ךעלנעזרעפ .ןעגניטימ-ןטנעדוטס עשימרוטש

 רענגעק יד ןרעדיילש ןוא סעקנושַארטס םוש ןייק רַאפ ןקערשּפָא טשינ ךיז

 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןגעק טפמעקעג טָאה רע .ןייֹרַא םינּפ ןיא תמא םעד

 .טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ ייס ,רעשיליוּפ רעד ןופ ייס ןעגנומיטש

 עשיטקַארּפ וצ קידנעטש ךיז טסייר סָאװ ,עיגרענע רעדנזיורב טימ שטנעמ ַא

 סייקיטומטוג רענעטלעז ַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג קיטייצכיילג רע זיא ,םישעמ

 "עג זיא ריא .טַאהעג ביל קרַאטש רַאפרעד םיא טָאה טנגוי יד ,רָאמוה ןוא

 .טרעבלַא ןקיציװ ,ןכעליירפ קידנעטש ןופ טפַאשרבח רעד ןיא טוג ןעוו

 ףיוא -- ןרָאװעג טריטסערַא רעדיװ רע זיא ,1918 רַאונַאי ןט26 םעד

 םיבורק ענייז .עשרַאװ ןיא טפנוקוצ רעד ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש רעד

 יד .ןעיײרפַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב טימַאב ךיז ןבָאה

 רע :יאנת ַא טלעטשעג ייברעד רעבָא ,ןעוועג םיכסמ ףוסל ןבָאה ןשטייד
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 עשיטילָאּפ טימ ןעמענרַאפ טשינ רעמ ךיז טעו רע זַא ,גָאזוצ ַא ןבעג לָאז

 רע טָאה ,גַאלשרָאפ ןטימ ןטרעבלַא וצ ןעמוקעג ןענייז םיבורק יד ןעוו .םינינע

 ןבילקעגסיוא רע טָאה גנואיירפַאב טָאטשנָא .,ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק םיא

 זיא רע ואוו ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא רע ,הסיפת

 רע טרעוו גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיילג ,1918 טסוגיוא ףוס זיב ןסעזעגּפָא

 טעברַאעג רע טָאה 1918 ףוס .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא

 -עברַא רעװעשרַאװ ןופ טעטימָאק:ריזינַאגרָא ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ סלַא

 .טַאר-רעט

 ביוהנָא ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טעברַא עקידשפנ-תריסמ ןייז

 ואוו ,וָאקרַאכ ןיא רעטסעווש ַא רענייז וצ ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ,9

 רַאונַאי ןט11 םעד .םוידוטש-ןיצידעמ ןייז ןקידנערַאפ טלָאװעג טָאה רע

 -ןפעג רע טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ,עשרַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה 9

 ,עיסעלַאז וָאליטָאכ ףרָאד םייב .טנגעג רעשַאילדָאּפ רעד ןיא טיוט םעד ןענ

 ןפָארטעג םיא ןבָאה ,ַאקסַאילדָאּפ ַאלַאיב לטעטש םעד ןופ רעטעמָאליק 7

 -לעוו ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ ןטנעדוטס ,רענלעז עשילוּפ עכעלטע

 ייז .ײמרַא רעשילוּפ רעד ןיא ןטערטעגנײרַא עקיליוויירפ סלַא ןענייז עכ

 ןבָאה ,ןרענָאיצקַאער ענעסיברַאפ סלַא ,טנעקעג טוג רעייז ןקָאטשנרעב ןבָאה

 ַא זיא סָאד זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .סעכ ןקרַאטש ַא ןגָארטעג םיא ףיוא ייז

 ןיא םיא ןבָאה ייז .רענגעק ןשיטילָאּפ ןטסַאהרַאפ ַא ןרטּפ וצ רשוכה-תעש

 םייב ,ןענופעג רעּפרעק ןטיוט םעד ןעמ טָאה רעטעּפש .ןסָאשרעד דלַאװ

 ןזָאלנעמָאנ סלַא םיא טָאה ןעמ .ןליוק ןופ ןדנואוו טימ לופ ,עקלַאיב לפרעד

 .ַאקסַאילדָאּפ ַאלַאיב לטעטש ןיא הרובק וצ טכַארבעג

 םלענ ןייז בילוצ קיאורמוא ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה םיבורק ןוא םירבח

 ןגָארטמורַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןכוז ןוא ןשרָאפ ןעמונעג ןוא ןרעוו

 ,ןבעגעגרעביא טָאה טנעדוטס ַא .ןסָאשרעד ןטרעבלַא טָאה ןעמ זַא ,ןעגנַאלק

 רע זַא ,טמירַאב ךיז טייהרערוכיש טָאה עגעלָאק-טעטיסרעווינוא ןַא סנייז זַא

 ,לעפטרָאּפ סטרעבלַא ןזיוועג רע טָאה ייברעד ,ןקָאטשנרעב ןסָאשרעד טָאה

 ךיז ןעמ טָאה ןדיי רעלַאיב ןופ .םיא ןופ ןכַאז ערעדנַא ןוא סעיפַארגָאטָאפ

 -ַאבמוא ענעסָאשרעד ייוצ הרובק וצ טגנערבעג טָאה ןעמ זַא ,טסואוורעד

 "נרעב טימ ןעמַאזצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטייווצ רעד) טיילעגניי עטנַאק

 -רָא-טנגוי .ד .ס רעד ןופ רעוט ןטסואווַאב ַא ןופ ןיזוק ַא ןעוועג זיא ,ןקָאטש

 (קאניּפש ףסוי -- טפנוקוצ עיצַאזינַאג

 ,קעװַאלס ירעלַאװ רעטסינימ-רעימערּפ רעשילױּפ רעקידרעטעּפש רעד

 םיא טימ ןעמַאזצ זיא רע לייו ,טנעקעג טוג ןקָאטשנרעב טָאה רעכלעוו

 ,םיבורק יד טגָאזעגוצ טָאה ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא טריטסערַא ןסעזעג

 וצ זיא 1919 רעבמעטּפעס ןט19 םעד ןוא ךַאז יד ןשרָאפסיוא טעװ ןעמ זַא

 : ווירב ַאזַא םוירעטסינימ-סגירק ןשילױּפ ןופ ןעמוקעגנָא יז

 ,עידומ ןעמ זיא ,.י .ה ,ילוי ןט28 ןופ עטיב רעייא ףיוא רעפטנע סלַא;

 געוו ןפיוא ,ןרָאװעג טריטסערַא .י .ה רַאונַאי ןיא זיא קָאטשנרעב טרעבלַא זַא

 טשינ ןעוו ןוא .ןפיולטנַא וצ ןביױהעגנָא קָאטשנרעב טרעבלַא טָאה הסיפת ןיא

 ךרוד רע זיא ,טלעטשעגּפָא טינ ךיז רע טָאה 'ייטש' ןפור יד ףיוא קידנקוק
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 עיונעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןינע םעד ןגעוו .ןרָאװעג ןסָאשרעד רענלעז יד

 קיטליגדנע טעװ סָאװ ןוא ,טקידנעעג טשינ טציאיזיב זיא סָאװ ,גנושרָאפסױא
 ,*ךַאז יד ןרעלקפיוא

 ,?ןפיולטנַא ןתעב ןסָאשרעד; :חסונ רעטנַאקַאב ַא

+ 
 א לא

 ַא ןעוועג םרוג טָאה טרעבלַא ןקיטסולסנבעל ןופ טיוט רעשיגַארט רעד

 ַא ןעוועג זיא יז ךיוא .גאטייצ אלעב ןופ טיוט םעד -- עידעגַארט עטייווצ
 1911 ןופ .גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןירענָאיּפ
 ,1911 ןיא יז טָאה ,טלַא רָאי 15 לכה-ךס .טפנוקוצ רעד וצ טרעהעג יז טָאה
 ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעסיורג רעטשרע רעד ףיוא
 -ַאפ ןוא ךוט קיטש טיור ַא טוה ריא ןופ ןגױצעגסױרַא ,רעוואוו ןופ דלַאװ
 עטשרע יד .טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןָאפ יד טלקיװעגרעדנַאנ
 ךיוא יז זיא 1912 ןיא .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ןירעגערט -ןָאפ
 ריא בילוצ .סַאג עקסוװָאבישזג ףיוא טסערַא ןסיורג ןופ יד ןשיוװצ ןעוועג
 ,קַאיווַאּפ עמרוט רעד ןיא םישדח יירד ןטלַאהּפָא ןכָאנ יז ןעמ טָאה טייקגניי
 רעשיאייצילַאּפ רעטנוא ןענַאטשעג זיא יז ואוו ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא

 ,טכיזפיוא

 -ניא טימ טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה ,רעכעלב רעװעשרַאװ ַא ןופ דניק ַא
 יז ןבָאה ,םיֹרָא ןעוועג ןענייז ןרעטלע עריא םגה .הדמתה ןוא ץנעגילעט
 ךיז טָאה יז .,לושלטימ ַא ןיא טקישעג רעטכָאט ענעטָארעג ,עטרַאצ רעייז
 -טלעוו רעד תעב .,ןירערעל סלַא ןעמַאזקע ןַא ןבעגוצּפָא טיירגעגוצ ךָאנרעד
 -ָאנ ןפיוא םייהרעדניק רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג יז טָאה המחלמ

 ףירערעל סלַא קיטעט ןעוועג טרָאד זיא ןוא רעסָארג ווַאלסינָארב ןופ ןעמ

 -רָא-טנגוי רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רעטייוו יז זיא 1918-1916 ןרָאי יד ןיא
 ןרָאװעג טריטסערַא יז ךיוא זיא 1918 רַאונַאי 26 םעד ןוא טפנוקוצ עיצַאזינַאג
 טייצ שדוח ַא ןציזּפָא ןכָאנ .ץנערעפנָאק-טפנוקוצ רעד ףיוא ןשטייד יד ךרוד
 ,טײרפַאב יז ןעמ טָאה

 רבח ריא ןעוו .ןידניירפ עמיטניא סקָאטשנרעב טרעבלַא ןעוועג זיא יז
 וצ ךיז טימַאב ןוא טכַאנ ןוא גָאט טורעג טשינ יז טָאה ,ןרָאװעג םלענ זיא
 ךיז טניפעג סע ואוו ןעגנַאגרעד יז זיא ךעלדנע .,לרוג ןייז ןגעוו ןסיוורעד
 ,רבק ןייז

 טעברַא רעד ןיא ןפרַאו ךיז גאטייצ ַאלעב טוואורּפ ענעגָאלשרעד ַא

 ןעק יז רעבָא .גָאטייװ םעד ןביוטרַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא ידכ ,גנוגעװַאב רעד ןופ
 דנַאטשוצ ַאזַא ןיא .טכיוועגכיילג ןוא ור ריא ןגירקקירוצ טשינ רעמ ןיוש
 ןעמס ךרוד דרָאמטסבלעז ןופ וואורּפ ַא טכַאמעג 1919 רעבָאטקָא ןיא יז טָאה
 -ַאמעג ךָאנ ךיז יז טָאה םירוסי עסיורג ןיא .ןבעל ןבילבעג ןַאד זיא יז .ךיז

 אלעב עט'ח .ןברָאטשעג יז זיא 1919 רעבמעצעד ןיא ,םישדח ייווצ טרעט
 ,רָאי 22 ןעוועג טלַא םיוק טלָאמעד זיא

 ץרעה .ש יי
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 דנַאלייוװ לדַארפ

 הכלמ ןוא ףסוי ןופ רעטכָאט .עשרַאװ ןיא 1897 יַאמ 10 םעד ןריובעג
 טגנערברַאפ ןרָאי עגניי יד .םירחוס עכייר ןוא עמורפ -- ןרעטלע יד .עקפיש
 ,לסייוו רעד ייב ץעליש ןפיוא

 ןכלעוו ףיוא ,געוו ַא ףיוא ןייג וצ ןגיוצעג ריא טָאה ןרָאי עטסירפ יד ןופ
 -עג זיא יז .ןעגנַאגעג טשינ זיא החּפשמ ריא
 וצ ליפעגטימ ןקרַאטש ַא ןופ טשרעהַאב ןעוו

 -ןַא ןשיוװצ ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ עמירָא

 -עגנוה ףליה ןבעג ןיא טקירדעגסיוא ןרעד

 טייצ עיירפ יד ןעגנערברַאפ ןיא רעדָא עקיר
 רעטעּפש .ךעלדיימטסניד יד טימ ךיק ןיא
 . צגניי סָאד ןבָאה סָאװ ,רעכיב ןעמוקעג ןענַײז
 -סָאמטַא רעד ןופ טייוו טריפעגקעװַא לדיימ
 ןיא ,ןעגנוריסערעטניארַאפ יד ןופ ןוא רעפ
 -ָאטרָא יד טבעלעגסיוא ךיז ןבָאה'ס עכלעוו
 .עמַאמ-עטַאט עכעלגעמרַאפ ןוא עשיסקָאד

 -רַאפ ןייז ןבעגעגניירַא טָאה רעטָאפ רעד

 ןפַאש ןגעװ טכַארטעג ןפוא ןייז ףיוא ןוא עיזַאנמיג ןיא רעטכָאט עטלטרעצ
 סָאד ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעמוקעג רעבָא ןיא'ס .טפנוקוצ עטוג ַא ריא רַאפ
 יז זיא ןעוועג .טקעלּפטנַא טלוב ךיז טָאה ןגעוו יד ןופ ךיז ןײגרעדנַאנַאפ
 ןופ לגניי ַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה לדַארּפ .רָאי 16 לכה-ךס טלַא טלָאמעד

 לטעטש ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג סָאװרָאנ זיא לגניי סָאד .רעטלע ןבלעז
 טָאה עשרַאװ ןיא ,שרדמה:תיב ןיא טנרעלעג רעירפ טָאה רע ואוו ,ןיהָאוװ
 קרַאטש ךיז ןבָאה ןשטנעמ עגניי עדייב יד .גנוקיטפעשַאב ַא סעּפע טכוזעג רע
 ,םענייאניא ןבעל עקידרעטייוו סָאד ןייג וצ ןסָאלשַאב ןוא טעדניײרפַאב

 רעייז ןופ גנורעטשעצ ַא ןעזעג םעד ןיא ןבָאה ןרעטלע סלדיימ םעד
 :רעטכָאט רענעטָארעג ןוא רעטשרע רעייז ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו םולח
 -לעוו ,רוחב ןעמירָא ןַא טימ ןדניברַאפ רָאג ךיז לָאז רעטכָאט רעייז ,שטייטס

 סלדַארפ זיא רעטעּפש) סרעקיירטש טימ תורצ עלַא וצ ךָאנ ךיז טרבח רעכ

 -נוב רעד ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג --- דנַאליײװ ןמלז -- רעטרעשַאב
 ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי יד ןיא ןוא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיד
 -רַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעציזרָאפ ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא עכייר יד ,(ןליוּפ ןיא רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ ןייא
 יד טיײקפרַאש רעצנַאג רעד טימ טלעטשעגקעװַא רעטכָאט רעייז רַאפ ןבָאה
 לדַארפ ,ןבילקעגסיוא ךיז טָאה יז סָאװ ,געוו םעד ףיוא ןייג וצ טשינ גנורעדָאפ

 קעװַא ןוא םייה יד טזָאלרַאפ טָאה יז .עגר ןייק טלקַאװעג טשינ ךיז טָאה

 ןדייל ןוא טיונ ,רעגנוה ןופ געוו ַא ףיוא
 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ ערעווש יד ןעוועג זיא סָאד

 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד טימ ,ןַאמ ריא יו ױזַא ,ךיז טדניברַאפ לדַארפ
 1918 ןיא .,רעטעברַא-דײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןיא ויטקַא טרעוו יז .גנוגעוו
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 ןטצעל ריא זיב טנידעג טָאה יז ןעמעוו ,דנוב ןופ דילגטימ ַא ךיוא יז טרעוו
 ,החּפשמ יד ,םייה יד -- ןרָאװעג ריא רַאפ זיא גנוגעװַאב עשידנוב יד .םעטָא
 ,גנוביוהרעד עקידבוט-םוי ריא

 -ָאיסעפָארּפ ןיא ןירַאטערקעס-ףליהעג ַא יו טעברַאעג יז טָאה טייצ ַא
 ייב טעברַאעג טָאה יז .רעטעברַא-דײלקַאב רעװעשרַאו יד ןופ ןייארַאפ ןלענ
 טשינ רעבָא טָאה סָאד ,טרעגנוהעג שממ טפָא ןוא ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז
 ןטרָאד ןופ .טייקיטעט ריא ןיא םזַאיזוטנע םעד ריא ייב ןכַאװשּפָא טנעקעג
 גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא טָאה יז .טיבעג ןטייווצ ַא ףיוא רעבירַא לדַארפ זיא
 וצ טפַאשרעניד-זיוה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ
 יד ןופ עטסכַאװש יד ןריזינַאגרָא ןופ טעברַא יד .,ןירַאטערקעס יד ןרעוו
 טָאה'מ יוװ ,עינַארפ עטרבח יד טָאה ,ךעלדיימטסניד עזָאלפליה יד ,עכַאװש

 -ערגַאבמוא ןוא םזילַאעדיא ןצנַאג ריא .עיסימ ַא יו טכַארטַאב ,ןפורעג יז
 ןפלעה ןופ טעברַא רערעוװש רעד ןיא טגײלעגנײרַא יז טָאה טפַאשיירט עטצענ
 "רעד ןוא גנוצונסיוא רעטסגרע רעד ןופ ייז ןטיהרַאפ ןוא ךעלדיימטסניד יד
 ,גנורעדינ

 רעויטקַא רעמ ןופ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז יז טָאה טייקנַארק בילוצ
 ךיז טגעלפ ןוא דנוב ןיא דילגטימ רעיירטעג ַא ןבילבעג רעבָא זיא יז ,טעברַא
 ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא סעיצקַא עשיאייטרַאּפ עלַא ןיא ןקילײטַאב

 -עגּפָא ךיז יז טָאה ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו
 ןדייל עלַא טכַאמעגנרוד יז טָאה ָאטעג ןיא .עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ טגָאז

 ןיא יז טָאה סעטרבח עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .ןעמוקעגמוא ףוסל זיא ןוא
 -רָאװרַאפ רַאפ טַאנרעטניא םייב טַאטשרַאװ:-רעדיינש ַא טימ טריפעגנָא ָאטעג
 עיּפילָאװָאנ ףיוא הריד ריא .טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד סָאװ ,רעדניק עטזָאל
 ףיוא רעוט עשידנוב טימ טקנוּפ-סגנודניברַאפ רעלַארטנעצ ַא ןעוועג זיא 2
 וצ וירב ךס ַא ןבירשעג יז טָאה רָאי רָאּפ ַא ךשמב .טייז רעשירַא רעד
 -וינ ןיא רעטעּפש ןוא ענליוו ןיא רעירפ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ריא
 -כַארטרעביא עשיגַארט ןוא ןשינעלגנַאר-המשנ יד זנוא ןזייוו ווירב יד .קרָאי
 רעטנוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא יורפ רעשידיי רעקיניזטסואווַאב ַא ןופ ןעגנוט

 ,סיצַאנ יד
 ,טפערט לָאמליײט, :1940 טסוגיוא ןיא יז טביירש םירוסי רָאי ַא ךָאנ

 רעד ןופ גערב ןטימ ךיא יג טלָאמעד ,טמערוטשעגפיוא ךעלרעניא ןיב ךיא זַא
 ןעק ךיא טייוו יו ,עבלעז יד קידנעטש זיא יז .,ריא ןיא ןייא ךיז קוק ,לסייוו

 ןוא דליוו יז טרעוו לָאמַא .ןָא טייהדניק ןיימ ןופ ןורכז ןיימ טימ ןכיירג רָאנ
 םייהַא םוא ךיז ךיא רעק ריצַאּפש ַאזַא ךָאנ .טעּפמיא ןקיטלַאװג ַא טימ טפיול
 .?עטקיאורַאב ַא

 ןופ ,גייטש ַא ןיא ןיב ךיא; :יז טביירש רעטעּפש רָאי בלַאה ַא טימ
 ,ןייטש ַא יו טרַאה רעבָא זיא דלודעג ןיימ .ןעמוקוצסיורַא רעווש זיא'ס רעכלעוו
 רעטפָאהעג רעד ןָא .גנורעדנע ןַא ןטרַאװרעד וצ ךעלגעמ רימ טכַאמ סָאד ןוא
 םעד ןיא ,גנורעדנע ןַא ןעמוק טעו סע זַא ,זָאלניז ןבעל סָאד זיא גנורעדנע
 ןבעלרעד טשינ סָאד לָאז ךיא וליפַא ,טונימ ןייא ןייק טשינ ךיא לפייווצ

 ,טגייצרעביא ןיב ךיא .ךימ טמערַאװרעד םעד ןגעוו קנַאדעג רעזיולב רעד
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 ךיז טעװ ,עיזַאטנַאפ ַא יו סיוא טציא טעז סָאװ ,רעניימ ןביולג רעד טָא זַא
 ,"טייקכעלקריוו ןרעוו ןוא שיילפ ןוא טולב ןיא ןָאטנָא

 -וינ ןייק טרָאפ רע זַא ,ןַאמ ריא ןופ העידי ַא טמוקַאב יז יו םעד ךָאנ
 .טָאטש רעקיזיר רעד וצ טייקדמערפ ןופ ליפעג ריא ןגעוו יז טביירש ,קרָאי
 סעּפע ביוא; :ץרַאה םוצ טנָאנ ריא זיא סָאװ ,סעּפע ָאד ךיוא יז טניפעג ךָאד
 ןענופעג טָאה ןטרָאד סָאװ ,טקַאפ רעד זיולב זיא ,קרָאי-וינ טימ טנָאנ ךימ טכַאמ
 .םעדעמ -- החּפשמ רעזנוא ןופ עטסיירטעג יד ןופ רענייא ור עקיבייא ןייז
 ןגעווטעניימ רַאפ ןטרָאד גייל .ןכוזַאב רבק ןייז טסעװ וד זַא ,רעכיז ןיב ךיא
 .ןזיור לטניב ַא

 גײטש-ָאטעג ןיא רענעסָאלשרַאפ רעד רַאפ טָאה ןטכענ רעטנָאנ רעד
 -עפ ַא ןילַא ,רעיילש ןשירַאדנעגעל ַא טימ ןרעוו וצ טבעוװרַאפ ןביוהעגנָא
 שילָאבמיס טלָאװעג ןזיור רָאּפ יד טימ יז טָאה ,בעוועג ןשידנוב ןופ למיד

 "עג טגָאזעג זיא'ס רעכלעוו ןגעוו ,טייקכעלנעזרעּפ רעד טימ ןדניברַאפ ךיז

 . . . ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עדנעגעל יד; זיא יז זַא ,ןרָאװ
 ןבָאה סָאװ ,טכענ ןוא געט ןיא ,החיצר ןוא תועשר סעילַאװכ יד ןופ טָארדַאב
 זיב קוזיח ַא ןעװעג ךיוא סָאד זיא ,ןגעקטנַא טױט םעד טריפעג קיליײא
 .ןבעל ריא ןסירעגרעביא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,עגר רעד

 .(קרָאי-ןינ -- עשרַאוו -- ןיהָאוװ) דנאלייוו ןמלז ןוֿפ עיצַאמרָאפניא ;  .ב

 -סקלָאפ .1941 קרָאי-וינ ,ָאטצג רעווצשרַאװ ןיא רָאי ףניפ : ןיױטשדלָאג דרַאנרעב

 .ה .ש ,1947 רעבמעווָאנ 18 ,עשרַאװ ,ננוטייצ

0 

 י טלַאטשעגטוג שריה
 שטָאכ ,רעטָאפ ןייז ,עשרַאװ ןיא החּפשמ רעשַיײטַאבעלַאב  ַא ןופ טמַאטש

 וצ טגרָאזעג טָאה ,(סַאג עשטליוו ףיוא עקטַאי ַא טַאהעג) ךַאפ ןופפ בצק ַא
 בוטש ןיא .גנואיצרעד ענײמעגלַא ןוא עשידיי עטוג ַא רעדניק ענייז ןבעג
 ןופ .רעפסָאמטַא עלערוטלוק-שידזי ַא טשרעהעג טָאה סטלַאטשעגטוג יד ןופ
 ,עיזעָאּפ טימ) טריסערעטניא ךיז שריה רעניילק רעד טָאה ןָא ןרָאי עטסגניי יד
 ,ללכב ןעמעלבָארּפ-רוטלוק טימו ןוא רוטַארעטיל רעשידיי טימ

 "רַאפ ךיז ,1915 רָאי ןיא שריה טָאה ,ײרעכַאמרעגייז ייב קידנטעברַא
 עינעזדַאמָארגז ןופו לושלדנַאה רעװעשרַאוװ רעד ןופ לוש-טנוװָא רעד ןיא ןבירש
 רעקיזָאד רעד ןיא .סַאג-וואצילאוו ףיוא (טפַאשלעזעג-םירחוס) וואוצּפוק
 -לעזעג ַא ןופ ערעירַאק סטלַאטשעגטוג שריה ןביוהעגנָא ךיז טָאה לושטוװָא
 ,רעוט ןכעלטפַאש

 -רעליש ַא לושטנווָא רעד ןיא ךיז טעדנירג) ויטַאיציניא ןייז קנַאד ַא
 -סגירק עזָאלמייה רַאפ עציטש ןעלמַאז טימ טייקיטעט ןייז ןָא טביוה סָאװ ,זיירק
 עשירַארעטיל עשידיי טנעייל ןעמ ,ןעמַאזוצ ךיז טמזק זיירק רעד .תונברק
 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ געוו ַא טכוז ןעמו ןוא ןעגנופַאש

 ןעלדנַאוורַאפ וצ ןעמַאזוצ ךיז זיירק ןופ רעדילגטימ יד ןדער ךעלדנע
 טמשנ -- לַאגעלמוא --- ןייארַאפ רעד .ןייארַאפ-טנגוי ַא ןיא זיירק רעייז
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 םירמ יורֿפ ןייז ןווא שריה

 ,רעדילג -טימ 40 טלייצעג) ןץקיארַאפפ רעד טָאה 6 םיוהנָא ,(קרָאי-וינ ןיא 1 טניז טניואוו) דלָאגטוג ףסוי ןוא (1935 ןיא עשרַאוװ ןיא ןברָאטשעג) רענייוו עשַארבַא רעוט-טנגוי עשידנוב  עטנַאקַאב עקידרעטעּפש יד ערעדנַא ןשיווצ ןרעהעג םיא וצ .ןטסיסקרַאמ עקיניזטסואווַאב ןלושוצסיוא זיא ןייארַאפ ןופ עבַאגפיוא יד"ֹזַא ,טסעפ טלעטשו ןייארַאפ) זופ טוטַאטס רעד ,ןלוושלדנַאה -טנווֲא ןוא -גָאטנז יד יב ןייארַאפ-טנגוי-לוש רעשידיי ןעמָאנ םעד ןָא
 ַא לוש ןייז ןופ רעלישו 1500 ךרעב יד ןשיווצ ץריפוצכרוד ןייארַאפ-רעליש םעד ןגיואזוַאב טָאה טלַאטשעגטוג ןוא םידימלת יד ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ןגעוו עטעקנַא ןַא ןלוש יד ןיא ץריפכרוד ןעמונעג טָאה טכַאמ"עיצַאּפ -וקָא עשטייד יד .עיצקַא רעכעלטפַאשלעזעג רערעסערג) ַא ןיא ךיז ןקוילייט -ַאב וצ טליהנגעלעג עטשרע יד טכַאמעג  ךיז טָאה ןטלַאטשעגטוג רַאפ

 ,טָאטש רעצנַאג רעד ןיא גונַאלקּפָא ןַא טַאהעג טָאה עיצקַא-רעליש) יד ,רערעל עשיליוּפ ידו טימו ןסיױטשנעמַאזוצ עפרַאש עכעלטע וצ ןעמוקעג) זיא סע ,ךַארּפשזגנַאגמוא רעייז וו שידחי עטעקנַא רעד ןיא ןבעגנָא ןפרַאד רעליש עשידיי יד זַא ,ןסָאלשַאב קימיטש -ןייא ץנערעפנָאק יד טָאה ןטלַאטשעגטוגו ןופו טַארעפערו ַא ךָאנ ,ץנערעפונָאק -רעליש ַא וצ ןטַאגעלעד ןופ ףלַאװװ ןסַאלק| 22 יד ןופ) ןדעי ןיא טריפעגכרוד ןוא סַאלק וצ סַאלק ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רענייוו עשַארבַא ןוא טלַאטשעג -טוג שריה ,ךַארּפש-רעטומ| רעייז יוװ שידזי זבע גוצנָא עינַאּפמַאק עטזירב
 טשינ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא טנגוי יד ,ףורפיוא ןטריפַארגָאטקעה ןטשרע ןייז סױרַא ןייארַאפ-רעליש רעד טיג 1916 'רָאי ןופ יַאמ| ןט1 םעד ברע

 .דנוב ןופ ףורפיוא-יַאמ ןט1 ןלעיציפָא ןטימ ןעמַאזוצ ףורפיוא ןקיזָאד םעד טײרּפשרַאפ ןבָאה ןייארַאפ-טנגװי ןופ רעדילגטימ יד .לוש רעד ןופ עּפורג עזעטיסילַאיצָאס יד :ןעוועגו זיא טפוירש -רעטנוא יד .ךַארּפש רעשידזי רעד ןיא ןעוועג זיא ףורפיוא רעד .עיצַארטס -נָאמעד-יַאמ רעט1 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז רָאנ יַאמ ןטירד ןופו עיצַארטסנָאמעד רעשיטָאירטַאּפ-שיליוּפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ
 יי | ,יקסנילעמעשט עינָאס ןעוועג ייז ייב זיא דנוב ןופ ןירעייטשרָאפ עקידנעטש ײטרַאּפ רעד וצ ןרעהעג ןליוו ייז זַא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשורַאוו םוצ ווירכ ַא סױרַא עּפורג יד טקיש ךעלדנע
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 ןזיירק-רעליש יד טימ ןדנוברַאפ טרעוו לוש-טנווָא רעד ןופ עּפורג יד
 -וקעזקע ןַא ןפַאשעג טרעוו סע .הליהק רעד ייב ןלוש-רעקרעװטנַאה יד ןופ
 ןקיזָאד םוצ ןרעהעג ןטלַאטשעגטוג רעסיוא .דנוב םייב טנגוי-ךרעל ןופ ןויט
 רעייטשרָאפ 2 ןוא טנגוי-רעליש רעד ןופ רעייטשרָאפ 2 ךָאנ וויטוקשזקע
 ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע ןוא עגיצ דערפלַא רעינישזניא -- דנוב ןופ טעטימָאק ןופ
 ,עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג טלַאטשעגטוג זיא 1916 רָאי ןיא

 -צָאלוװ ןיא טכַארבורַאפ טלַאטשעגטװג שוריה טָאה 1917 רָאי ןופ לייט ַא

 רעטעּפש ,ןזיירק עשידנוב עקיטרָאד יד ןיא טרעקרַאפ טָאה רע ואוו ,קעוַאל
 ןַאד רע זיא קערָאוו םינָאדװװעסּפ ןרעטנוא .עשרַאוװ ןייק קירוצ רע טמחק

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד זופ טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא קיטעט
 -עג רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ רענייא רע זיא 1918 רַאונַאי ןיא .טפנוקוצ
 טקעדטנַא טרעוו עכלעוו ,טפנוקוצ רעד ןֹופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש רעמייה
 קילטנעצ עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ײצילָאּפ-םייהעג רעשטייד רעד ךרוד

 יז טלַאה'מ .טריטסערַא טלַאטשעגטוג טרעוו רעוט עשיטסילַאיצָאס עגניי
 .ןָאזרעּפ 8 ץוחַא ,טיירפַאב טלָאמעד ןרעוו עלַא .טייצ שדוח ַא טריטסערַא
 ןבילבעג רעטייו ןענייז סָאוװ ,8 יד ןופ רענייא זיא טלַאטשעגטוג שריח
 ,ןילדָאמ גנוטסעפ רעד ןיא טקישעגּפָא ןרעו ענעטלַאהרַאפ יד ,טריטסערַא
 ףוס טשרע יירפ רעדו ףיוא סױרַא ןעמוק ייז .םישדח 9 ךרעבו ןציז יז אוו
 ..דנַאלשטיײיד ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא םעד תעב ,8

 -ַאיצָאס רעד ןיא ןײרַא קירוצ ךיילע ךיז טפרַאוװ טלַאטשעגטוג שריה
 רעוועשרַאו ַא זיולב טלָאמעד זיב -- טפנוקוצ יד .טייקיטעט רעשיטסיל
 -פיוא יד ךיז טלעטשו סָאװ ,טַאירַאטערקעס"דנַאל ַא טפַאש --- עיצַאזינַאגרָא
 ,ןלוּפ ןיא ךעלטעש ןוא טעטשו עלַא  ףיוא טייקיטעט יד ןרעטיירבוצסיוא עכַאג
 רַאטערקעס טלַאטשעגטוג שריה זיא 1919 רָאי ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 סױרַא טערט ,טעטש ייר ַא טכוזַאב) רע .טַאירַאטערקעס"דנַאל ןקיזָאד ןופ
 וו .זַא .א סעיצקעל טימ

 -ןוב עיירט ַא -- ּפָאקטָאר םירמ עטרבח טימ הנותח ןייז ךָאנ דלַאב
 -רַאוו ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןירערעל עקירָאיגנַאל ןוא עקטסיד
 "וטש עדייב) ייז ואוו ,דנַאלשטייד זיק ריא טימו ןעמַאזוצ ּפָאו רע טרָאפו -- עש
 ןייז ךָאנ ןרָאי רעקיצנַאווצ יד ןופו ךשמ ןיא ,1921-1920 ןרָאי יד ןיא ןריד
 ןעמונרַאפו ךעלכעזטּפיוה טלַאטשעגטוג שריה זיא -- ןלױוּפ ןייק ץעמוקקירוצ
 ןעלקיטרַא ןוא רעדיל טקורד ןוא טביירשו רע .ןסערעטניא עשירַארעטיל טימ

 יד ןיא ךיז ןקורד ןעלקיטרַא ןוא רעדיל ענייז .סעמעט עשירַארעטיל ףיוא
 .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןוא רעטעלרו עזעירַארעטײל

 -טריוו רעשידיי רעסיורג רעד ןיא טלַאטשעגטוג טעבירַא 1929 טניז
 ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוװעג זיא סָאװ ,עיצוטיטסניאיץנַאניפ ןוא רעכעלטפַאש
 ןטפַאושלעזעג עוויטַארעּפָאָאק עזעידיי יד ןופ דנַאברַאפ-סנָאיזיווער ןופ) זעמָאנ
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופו טעברַא רעוויטקַא רעד ןיא ןיירַא טייג רע .ןלױּפ ןיא
 -סלדנַאה ןופ ןיײארַאפ"דנַאל ןופו רעציזרָאפ-עציױװ זיא רע : גנוגעװַאב-רעטעברַא
 יד ןיא ךיז רע טקילײטַאב ןייארַאּפ ןקיזָאד ןופ ןעמָאנ ןיא ,עטלעטשעגנָא
 ןיא .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופפ דנַאברַאפ זלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסערגנָאק
 ןוא שטנעמ רעדיל ךוב סטלַאטשעגטוג ,ה עשרַאװ ןיא טניישרעד 1933 רָאי
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 ןופ רָאפנעמַאװצ ןט5 ןפיוא .(ןטייז 116 ,ןעלּפַאטש גַאלרַאפ) טפַאשדנַאל

 -רַאפ סלַא טלייוועגסיוא םיא ןעמ טָאה (1929) ןליוּפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 שריה זיא עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא .,טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא רעטערט

 ,הליהק רעװעשרַאװ דעד ןופ טַאר ןיא סנרּפ סלַא ןיירַא 1926 ןיא טלַאטשעגטוג

 ,1929 רעבמעטּפעס ןיא ןליוּפ ףיוא עיזַאוװניא עשיצַאנ יד טמוק סע ןעוו

 ןוז ןוא םירמ יורפ  ןייז טימ טמוק ןוא עשרַאוװ טלַאטשעגטוג 'שוריה טזָאלרַאפ

 סָאװ ,ָארויב) ןשירָאטסיה םעד ןיא קיטעט ָאד טרעוו רע .ענליוו ןייק לאירבג

 ,םיטילּפױטַארעטיל ןופ ןייארַאפ ןכרוד ענליוו ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 -עגטוג) שריה ןוא יקצולירּפ חנ ןענַאטשעג זיא ָארויב ןקיזָאד ןופ ץיּפש ןיא

 | ,רַאטערקעס ןעוועג זיא טלַאטש
 ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא טלַאטשעגטוג שריה זיא 1940 טסוגיױא ןיא

 ןופ ינוי ןיא עטיל ץנַאג טשרעהַאב טָאה עכלעוו ,טכַאמ) רעשיטעווָאס רעד

 ,רעמַאק ןייא ןיא םיא טימ) ןסעזעג ןַאד ןענייז סָאוװ ,ןשטנעמ .רָאי ןבלעז

 עמרוט ןופ .,ןטנַאטסערַא-טימ ענייז וצ גנוטלַאה רעשירבח ןייז זגעוו ןלייצרעד

 "ענ) עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ,1941 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג טיירפַאב רע זיא

 ,ןרָאװעג יורג רע זיא םישדח-עמרוט עטלייצ

 שריה טָאה עטיל טּפַאכרַאפ 1941 ינוי ןיא טָאה ײמרַא-רעלטיה יד זעוו

 ןעמונעג ךיילג ןבָאה סָאװ ,רעוטיײטרַאּפ זיירק םוצ טרעהעג טלַאטשעגטוג

 ןעוועג) זיא רע .דנתב ןופו עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא רענליוו יד ןריטנעמעצ

 טנערעפער ןעוועג ,טעטימָאק;ײטרַאּפ םוצ טרעהעג ,טייצ עצנַאג) יד וויטקַא

 שיגרענע ךיז ,ןצנערעפנָאק עשיטָאטש ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ ליפ ףיוא

 גנוניואוו ןייז ןיא .ָאטעג ןופו טעברַא-רוטלוק רענײמעגלַא רעד ןיא טקילײטַאב

 -נריפנָא יד ןופ ןשינעגעגַאב ןוא ןעגנוציז-ייטרַאּפ ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ,ןטסידנוב עקיד

 ָאטעג ןיא ןטסנידרַאֿפ סטלַאטששגטוג שריה ןענייז סיורגג רעדנוזַאב

 טָאה םירמ יורפ ןייז .עירטסודניא-ָאטעג ענעפורעג/ ױזַא יד ןעיוב םייב

 םענעזעוועג ןטימ ןעמַאזוצ .ןלוש ןעיוב ןעמונעג ָאטעג ןופ גָאט ןטירד םעד

 טָאה שטיווָאברוט ביל .ק .בו .צ םייב עיזַאנמינזלַאער רעד ןופ רָאטקעריד

 טָאה יז .ןסרוק עלַאיזַאנמיג יד ףיוא ןוא 2 לושקלָאפ רעד ןיא טעברַאעג) יז

 ,ָארויב-לושו ןלַארטנעצ םוצ טרעהעג ךיוא

 "ייארַאפ יד (1942 רַאורבעפ ןט17 םעד) ןרָאװועג ןפַאשעג זיא סע זעוו

 "וצ טלַאטשעגטוג שריה זיא רעקיזומ) ןוא ןטסיטרַא ,ןטַארעטיל ןופו גנוקינ

 ,קורק ןַאמרעה ,ןייטשרעג בקעי ,שטיווָאנַאמלַאק .ז ,רעוועקצוס .א טימו ןעמַאז

 ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד ןיא ןרָאװװעג טלייוועג עכעלטע ךָאנ ןוא ןַאמזַאלג ףסוי

 יד ףיױא סעיצקעל טימ ןטערטסױרַא טפָא טגעלפ רע ,ןייארַאּפ ןקיזָאד

 רעקצינדור ףיוא גנוקינײארַאפ-ןטַארעטיל רעקיזָאד רעד ןופ *ייט ךעלזעלגעש

 ןעוועג) זיא רע .6 רעקצינדור) ףיוא עירָאטידיױא-רעטעבורַא רעד זיא ןוא 7

 -ָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא דנוב ןיופ ירעטערטרַאפ יד ןופ רענייא

 טעטימ

 ,ה טָאה (.ס,9.פ) אצניר ווַאלסידַאלוװ טסילַאיצָאס ןשיליוּפ םעד ךרוד
 ַא ןטלַאהעגנייא טעטימָאק"ייטרַאּפ רעשזידנוב רעצנַאג רעד זוא טלַאטשעגטוג

 װַאלסידַאלוװ .עשורַאװ ןיא רטנעצ ףשידנוב ןשידרערעטנוא ןטימ טקַאטנָאק

539 



 ןתוחילש ענעדישרַאפ טימ ןעגנַאגעג טייצ וצ טייצ ןופ זיא (קעדַָאלוו) אצניר
 ןרַאפ ךיז טימ ןעגנערבטימ טפָא טגעלפ 'רע ןוא עשרַאוװ ןייק ענליוו ןופ
 -עגטוג ןופ ווירבו עטרירפיש עשרַאו ןיא דנוב ןופ .קק .צ+ ןשידרערעטנוא
 רענליוו ןיא .רעוט עשידנוב רענליוו עקיטעט ערעדנַא לייט ַא ןופ) ןוא ןטלַאטש

 יד ייֵסְע ְןַא ןוא 1941 ַאננא עמעָאּפ ַא ןבירשעגנָא טלַאטשעגטוג טָאה ָאטעג
 ָאטעג רענליוו זיא טָאה ןעמ .ָאטעג םעד| ןעזעגסיוארָאפ ןבָאה ןטעָאּפ עושידיי
 ןענייז עכלעוו ,ןעגונופַאש עשירַארעטיל עקיזָאד יד טריטוקסיד ןוא טנעיילעג

 ,טּפירקסונַאמ ןיא טנַאה וצ טנַאה ןופ) ןעגנַאגעג
 -דנע רעד בורע ,1943 רעבמעטּפעס 22 ןפיוא 20 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 שריה ןופ גנוניואוו רעד ןיא זיא ,ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיוװקיל רעקיטליג

 עשידנוב עטסטנָאנ יד ןופ גטנוטַארַאב עטצעל יד ןעמוקעגרָאפ טלַאטשעגטוג
 רעד תעב ,סנגרָאמוצ .ךיז טיירג סע סָאװו טסואוועג ןיוש ןבָאה ייז --- רעוט
 טלַאטשעגטוג םירמ זיא ,ָאטעג 'רענליוװ ןופו עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע

 יז זיא תועידי ענענַארַאפ יד טיול .ןןוז ןוא ןַאמ  ריא ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא
 רעקירָאי-18 ןייז ןוא טלַאטשעגטוג שריה .רַאנָאּפ ןיא ןרָאװעגו טכַארבעגמוא
 -עג טקישרַאפ --- ןדיי 2000 'םורַא ךָאנ טימ) ןעמַאזוצ --- ןענייז לאירבג ןוז
 .אגָאלק  רעגַאל-סטעברַא ןשינָאטסע ןיא ןרָאװ

 -ילעטניא רעשיליוּפ ןשיווצ רענעטלַאהַאבסיוא ןַא -- רעוט רעשידנוב ַא

 ַא טקישעג 1944 רעמוז טָאה -- ָאטעג רענליו םעד רעסיוא ץנעג

 ןוא קורק) "שרעה ןוא ןַאמרעה? .קרָאײ-וינ זיא רעוט עשידנוב יד וצ טכירַאב

 טקישעגּפָא ןענייז --- טכירַאב ןיא זרָאװעג טגָאזעג זיא --- (טלַאטשעגטוג

 ,"טשינ רימ) ןסייוו ןעשעגו זיא ייז טימ) סָאװו --- עינָאטסע ןייק ןרָאװועג
 טלַאטשעגטוג שריה זיא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ רעטעּפש זיא סע יוװ

 רעבמעטּפעס 19 םעד ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא שילַאיטסעב
 -וקעגמוא ןענייז טלָאמעד ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ןוזו ןייז ,4
 -בלַאה --- ןוא ןסָאשעג רעירפ ייז טָאה ןעמ .ערעדנַא רעטרעדנוה ךיוא ןעמ

 ןופ ןפיוהרעטייש ַא ףיוא טנערברַאפ ןוא ןדנוצעגרעטנוא -- עקידעבעל
 .םיפוגו עכעלשטנעמ ענעפרָאװעגנָא

 -ָאווד .ט .רד ,1946 ,קרָאו-וינ ,טננוי ַא ןוֿפ עטבייטשנג יד : ץרעה .ש .ו/ : ,ב

 :וקסגיגרעשטַאק .ש ,1948 ,זירַאּפ ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי ;  וקצעשז

 .1946 ,עוװקסָאמ ,ָאטעג רענליוו ןופ : רעוועקצוס .א .1047 ,קרָאו-וינ ,פנליוו-ןברוח

 טפירשנכָאװ .1030 ןופ ונוי 28 ןוא 1027 ,לירּפַא 19 ןופ רצטצלב ששירַארעטיל

 ורעקעוו-טנגוי) ביוחנָא םייב ;  דלַאוװ .וװ .1984 ,יַאמ 81 ,עשרַאװ ,רוטַארטטיל רַאּפ

 ןבירשעג ,קורק ןַאמרעה ןופ ךובנָאט .(1096 ןופ 19 ןוא 11 ,9 ןרעמונ ,עשרַאווװ

 וד ןיא .(ןװיכרַא-ָאוװיי ןיא ךיז טניפעג טּפירקסונַאמ רעד) ָאטעג רענליוװ ןיא

 -וינ -- ןעטנימ ,לגנַארעג ןשידלשה ןיא ;1949 קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאו

 ,1940 קרָאו
 .ש 9
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 קורק שרעה

 ןיא ןרעטלע עשיטַאבעלַאב עמערָא ןופ דניק ַא יו ,1897 ןריובעג

 16 ןופ רעטלע ןיא -- קורק (ןַאמרעה) שרעה טָאה ,לסייוו רעד ייב קצָאלּפ

 -יירשש ַא ,רעטָאפ ןייז .הסנרּפ ןופ לוע םעד ןעמענ ךיז ףיוא טזומעג --- רָאי

 "רעביא ,טזיהרעגניי ןברָאטשעג זיא ,קירבַאפ-קיסע ןַא ןיא (רעטלַאװרַאפ) "רעב

 "רעה ,רעדניק 2 טימ הנמלַא ןַא קידנזָאל
 .ייז ןופ רעטסטלע רעד ןעוועג זיא ןַאמ

 ןיא ןברָאטשעג זיא רעטָאפ ןייז ןעוו

 -ָאפ ַא ןעוועג ןַאמרעה זיא ,1914 רָאי

 -סנירק יד ןופ ךשמ ןיא .טסיפַארגָאט

 ןעיײסָאש ייב טעברַאעג רֶע טָאה ןרָאי

 רעסיורג ַא ןיא רעעזפיוא ןַא יו ןוא

 ,ךוורעסנָאק גרַאוונײרג ןופ קוירבַאפ

 -ןײרַא קורק ןאמרעה זיא 1915 ןיא

 לזיירק טשימועג ַא ןיא ןרָאװװעג ןגיוצעג

 -ילעטניא רעשיליוּפ ןוא רעשידיי ןופ

 -.עד רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ץנעג

 עכלעו ,,ל .ּפ .ק ,ד ,ס רעקיטלָאמ
 :רַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיליוּפ רעד ןיא טלדנַאורַאפ ךיז 1918 ףוס טָאה

 -ַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנולעטש רעשירָאטַאלימיסַא רעד בילוצ ,ייט

 טשיױטנַא ךיז זייווכעלסיב קורק ןַאמרעה טָאה עגַארפ-ןדיי רעד וצ גנוגעוו

 ַא יו ,רע טָאה 1920:1919 ןרָאי יד ןיא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא

 עכעלרעפעג ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא ךָאנ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רענלעז

 -ןועסּפ ײטרַאּפ ןייז ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד רַאפ סעיצקנופ עלַאגעלמוא

 ,1900 רָאי ןיא ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא רעבָא .לַארּפַאק ןעוועג ןַאד זיא םינָאד

 ַא ןופ רידנומ ןיא ,ײטרַאּפמָאק רעד טימ) ןסירעגרעביא קיטליגדנע רע טָאה

 טָאה טלָאמעד טניז ןוא דנוב םוצ ןדלָאמעג ךיז רע טָאה לַארּפַאק ןשילוּפ

 רעד וצ -- רעטעּפש ןוא) רעוװעשרַאװ רעד וצ ןבעל ץנַאג) ןייז טרעהעג רע

 עלַא רע זיא םוינומָאק ןיא רעטשיוטנַא ןַא .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ (רענליוו

 -ָאק ןופ רענגעק רענעסָאלשטנַא זַא דנוב ןיא ןעוועג ןרָאי עקידרעטעּפש ענייז

 םניא טנַאקַאב ןעוועג רֶע זיא טייקיטעט ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .םזינומ

 טָאה ,ןַאמ-רעטילימ ַא יו .לַארּפַאק םינָאדוועסּפ ןקידרעיירפ ןייז רעטנוא דנוב

 ןתוחילש עכעלרעפעג ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא 1921-1920 ןרָאי יד ןיא רע

 -נואווצעג ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןרַאפ ןוא דנוב ץרַאפ

 דנוב ןופ טפַאשרענגעק רעד בילוצ לַאגעלמוא טעברַא רעייז ןריפ 'וצ ןעג

 ,דנַאלסור-טעוװָאס טימ המחלמ רעד וצ

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג טיירפַאב זיא קורק ןַאמרעה זעוו
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיציזַאּפסיד רעכעלסילשסיוא רעד וצ טלעטשעג ךיז רֶע טָאה

 -ַאיסעפָארּפ רעװעשרַאװ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןיא טעברַאעג טייצ ַא טָאה רע
 -לוק יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא וויטַאיציניא ןייז טיול .ןענייארַאפ עלענ
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 ןעועג רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טַאר-לַארטנעצ םייב גנולײטּפָא-רוט

 ןבעגעגּפָא ךיז רקיע רעד ןטרָאד ךיוא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא

 ,טעברַא-רוטלוק טימ

 טול זיא ,טפנוקוצ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןט2 ןכָאנ ,1925 בױהנָא

 רעד ייב גנולײטּפָא"רוטלוק עלַארטנעצ יד ןרָאװעג ןפַאשעג וויטַאיציניא ןייז

 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנונ

 יד .ןלוש-טנערעפער יד ןעוועג ןענייז ןעוטפיוא עטסקיטכיוו ענייז

 רעד ןיא ןעמ טגעלפ ןזיירקזטנגוי ןופ סרעריפ יד ,סרעוט-רוטלוק עקיטרָא

 ,סרעוט עשיטסַאיזוטנע עגניי ןעוועג בור'ס ןענייז יז .ןטנערעפער ןפור טפנוקוצ

 "יירגוצ קינייו טימ) רעבָא ,עטנעגילעטניא ןוא עקיאעפ רעייז --- לָאמטּפָא

 ,גנוט
 שירָאטַאזינַאגרָא טָאה ןַאמרעה סָאװ ,לוש-ןטנערעפער עלַארטנעצ עטשרע יד

 רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,סעציײלּפ ענייז ףיוא ןגָארטעגסױא

 ךשמ ןיא לַאקָאל-לוש ַא ןעמונרַאפ טָאה יז ,1926-27 ןופ טייצ-עיצַאקַאװ

 עגנוי יד ןבָאה גָאט ַא העש 978 ןוא עיצַאקַאװ רעקיכָאװ-ייװצ רעד ןופ

 ענעדיישרַאפ ףיוא ןטסילַאיצעּפס ןופ סעיצקעל טרעהעגסיוא ןטנערעפער

 "עלטע ,גנוגעוװַאברעטעברַא ןוא עטכישעג ,ןטפַאשנסיװזלַאיצָאס ןופ ןטיבעג

 יד ןיא ןרָאפעגרעדנַאנַאפ ךיז קירוצ םעדכָאנ ןענייז רעליש קילטנעצ עכ

 ירא יד ןיא ןבעל םָארטש םעיינ ַא טגנערבעגניירַא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש

 | .סעיצַאזינַאג

 ןוא ערעסערג ַא ,לושןטנערעפער עלַארטנעצ ַאזַא זיא לָאמ טייווצ ַא

 .1930 ןיא ןענַאמרעה ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ,םענרַאפ ןיא ערעטיירב

 ןילבול ,שזדָאל ,קָאטסילַאיב ןיא) ןלוש ענָאיַאר ןעמוקרָאפ ןגעלפ טעד ץוחַא

 "וטיטסניא עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא לוש-ןטנערעפער יד .(ַא .א

 .רעוט ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןגנוי ןופ בצמ-רוטלוק םעד ןביוה וצ סעיצ

 .ךוב סָאד ןעוועג זיא טעברַא סקורק ןַאמורעה ןופ ץנעסעטניווק יד רעבָא

 רע טָאה ךוב םעד ןעניד .טייקילײה ַא וצ יו ןגוױצַאב ךיז רע טָאה ךוב םוצ

 'סיוא ןזיב ןבעל ןייז ןיא לטיּפַאק עטסנעש סָאד ;עיסימ ַא יװ טכַארטַאב

 ןשיטסַאיזוטנע ןייז טימ ןבירשעגעירַא רע טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורב

 .ךוב םוצ טסניד

 ,טפנוקוצ רעד ןופ .ק .צ םייב גנוליײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רַאטערקעס סלַא

 יַאגורָא ןופ ןעגנַאגעג ןעניז סָאװ ,ןקעטָאילביב-רעדנַאוװ טריזינַאגרָא רע טָאה

 "טע זיב ןכָאװ עכעלטע טרָא ןַא ףיוא ןבילברַאפ -- עיצַאזינַאגרָא וצ עיצַאזינ

 ,םישדח עכעל
 ןטימ ןָא ךיז טביױה ךוב םוצ הדובע ענעטסָאמרַאפ-טיירב עתמא ןייז

 .עשרַאװ ןיא קעטָאילביב-רעסָארג רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעמענרעביא

 -עג רעד ןופ תישר ןיא ןעגנַאגעגרעביא קעטָאילביב יד זיא 1920 םורַא

 רעד ןופ גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמורעה ןוא עגיל-רוטלוק טפַאשלעז

 ןוא ןסקַאוװ ןביױהעגנָא קעטָאילביב יד טָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ,קעטָאילביב

 קעטָאילביב-רעסָארג יד זיא רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ,ןעלקיװטנַא ךיז לענש

 ,טָאטש ןיא קעטָאילבײב-סקלָאפ עשזדיי עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסערג יד ןרָאװעג

230 



 ַא .ןופ םענרַאפ ַא וצ וסקַאועגסױא ק קעטָאילביב יד זיא רעכיב 576000 ַא ןופ
 ,רעכיב 0

 .;תודוסי ענרעדָאמ .ףיוא ןרָאװועג טלעטשעגקעװַא זיא קעטָאילביב יד
 סָאװ ,ןרַאקעטָאילביב-טײלכַאפ זופ עיסימָאק ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סע
 - טעברַאַאב ,םעטסיס ןלַאמיצעד ןטיול גָאלַאטַאק םעד טעברַאעגרעביא טָאה
 ,סרענעייל יד רַאפ ןעגנוזייוונָא עשיפַארגָאילביב ןוא עװיטַאמרָאפניא ךס ַא
 ערעדנוזַאב טימ סרענעזיל יד רַאּפ סרעבעג-הצע ופ טמַא םעד ט לעטשעגנייא
 . ןרָאװעג ןעגנודעג זיא סע ..וװ .זַא .א רעכיב ןשיוט ןופ ןהעש יד ןיא ןרושזיד
 -- עשהַאװ ןשידיי ןופ רעטנעצ ןיא קעטָאילביב רעד רַאפ לַאקָאל רעסיורג ַא
 "נוטייצ טימ לַאזנעייל ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא .ךיוא זיא'ס ,12 ָאנשעל ףיוא
 ַא טַאהעג קעטָאילביב יד טָאה וצרעד .רעדנעל ליִפ ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעג
 קעטָאילביב רעד ןופ ןרעמיצ יד ןענייז טכַאנ רעד ףיוא ןדעי .רעמיצ-רידזטש
 - לופ ןעוועג

 ןַאמרעה ןעוועג זיא עיצוטיטסניִא רענעביוהרעד רעדדָא-טָא ןופ המשנ יד
 ןטימ טריפעגנָא ךיוא ןַאמרעה טָאה קעטָאילביב-רעסָארג רעד ץֹוחַא .קורק
 -רַאפ ךעלדימרעדמוא טָאה רע .עגיל-רוטלוק רעד ייב רטנעצ-קעטָאילביב
 עשידיי 400 יד ןשיװצ גנוריפ-קעטָאילביב רענרעדָאמ ןגעוו ןסיוו טײרּפש
 ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןקעטָאילביב
 -ביב ןֹופ ןיטעלויב ןכעלשדוח ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע .רטנעצד ןקעטָאילביב
 .רטנעצ-ןקעטָאיל

 דעד ןופ גנוריפ עניימעגלַא יד ןעמונעגרעביא ןַאמרעה טָאה 1926 ןיא
 ןרָאװעג זיא רע -- עגיל-רוטלוק טפַאשלעזעג רעד ןופ טעברַא רעטגייווצרַאפ
 ,רַאטערקעס ריא

 ןופ ךשמ ןיא גנודליבטסבלעז רעקידתונשקע ןוא טעברַא רעמַאזימ ךרוד
 ןטלושעגסיוא ןַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד קורק ןַאמרעה זיא ןרָאי
 -רַא עכיירלָאצ ענייז ,רַאקעטָאילביב ןוא רעוט-רוטלוק ןטריזילַאיצעּפס ןוא
 ןוא טעברַא- רוטלוק ןגעוו ןרושָארב עשיליוּפ ןוא עשידיי ענייז ןוא ןעלקיט
 ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןענייז ןזעוו-קעטָאילביב
 רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג ךיוא טָאה רע .ךעלטעטש
 -ידנוב רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא יװ .טלעוו רעשירַאקעטָאילביב רעשילױּפ
 (רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ ןוא רעקעוו-טנגוי ,גנוטייצ-סקלָאפ) עסערּפ רעש
 ,ןענָאטעילעֿפ- רעגייטש ענעדיישרַאפ טקורדעג ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה
 -עפ- סגנוטכַאבָאַאב טימ ןוא רָאמוה טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו
 ,טייקיא

 טזָאלרַאפ קורק ןַאמרעה טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןתעב
 רעכעלנייפ ַא ךָאנ .ןעמוקעגניירַא ןיהַא זיא ײמרַא-יצַאנ יד רעדקיא עשורַאוו
 .ענליוו ןייק טּפעלשרעד ךיז רע טָאה ,שינעלגָאװ ירעקידנכָאװ/ליפ

 ןוא דנַאלסור-טעווָאס ןלַאפַאב 1941 רעמוז זיא ײמרַא-רעלטיה יד ןעוו
 -נוב עיירטעג לפייה םעניילק םוצ קורק ןַאמרעה טרעהעג ,ענליוו ןעמזנרַאפ
 רענליוו םעד ןריזינַאגרָא וצ טכילפ יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיד
 ,בושי ןשידיי רענליוו ןצנַאג םעד -- םעד ךָאנ ןֹוא וויטקַא ןשידנוב
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 רענליו ןטשרע םעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא קורק ןַאמרעה
 -רעלטיה רעקידתוירזכַא רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא טעטימָאק ןשידנוב
 ןעוועג רֶע זיא ,טשרעהַאב ןוא קיאור ךעלרעסיוא ,(1942-1941) עיצַאּפוקָא
 רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעשידיי ןופ רעטסומ ַא ןרָאי ענעי ןיא ענליוו ןיא

 -ָאטעג רעד ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא לגנַארעג ןכעלשטנעמרעביא םניא תונשקע
 ,ןטפערק-דנַאטשרעדיװ עכעלרעניא רעמ סָאװ עסַאמ

 -ּפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא זיא ץוביק רעשידיי רענליוו רעד ןעוו

 םניא ןרָאװעג ןבירטעגנײרַא ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא 1941 רעבמעט

 טקוקעג טשינ ןוא םירבח עּפורג ַא טריזיליבַאמ קורק ןַאמרעה טָאה ,ָאטעג

 -לוק רענליוו ששידיי עסיורג יד ןעװעטַאה ןפרָאװעג ךיז תושפנ-תנכס ףיוא

 עטלַא יד ןופ ןקָאטשניר יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורצוא-רוט

 ןֹופ לַאקָאל רעד זיא געט עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא .ךעלסעג עשידִיי רענליוו

 ןשידיי ןקיטסייג ןופ רטנעצ רעד ןרָאװעג קעטָאילביב-ןושַארטס רעטלַא רעד

 עשידיי קילטנעצ ייווצ ַא ןופ שארב ןוא ןעמַאזוצ .,ענליוו ןיא דנַאטשרעדיװ

 טָאה סעּפורג עשיטילָאּפ ןופ רעריפ ןוא רעוט-רוטלוק ,ןגָאגַאדעּפ ,רעביירש

 ןופ ץענ עטיירב ַא ָאטעג רענליוו ןיא ןעיוברעדנַאנַאפ ןעמונעג קורק ןַאמרעה

 ,סעיציזָאּפ-רוטלוק עשידיי

 ןייק שזדָאל ןופ טקישעגסױרַא) 1946 לירּפַא ןט15 ןופ ווירב ַא ןיא
 יַאק .ש רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעטעּפש רעד טלייצרעד (קרָאי-וינ
 : סָאװ טָא ןקורק ןַאמרעה ןגעוו ילפניגרעשט

 ךס ַא ןופ רעֿפעש ןוא רָאמַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא קורק ןַאמרעה , . .

 .ַאמס םעד טנביוצעגסיוא טריוינַאגרָא טָאה רע .ָאטעג ןיא סעוצוטיטסניא-רוטלוק

 ןיוברַא ,ןיוארַאפ-ןטַארעטיל ,ויזומ ,לַאז-ןעייל םעד ,קעטָאילביב יד ,טמַא ןשי'סיט

 !וא -- טרעה ןוא ויטרַאּפ ןיוז ןבילבעג יירט רע ויא םעד רעפיוא ,ה2ג , .א

 .טסידנוב רעװיפקַא רענעטלַאהעגסיוא ןַא יװ טמשעג טיבעג םעד ףיִיא ךיוא ָאטעג

 ןכָאה ןעמַאווצ .גָאמ עלַא טעמכ ,ןּפָארשעג טפָא רעייז ןענַאמרעה טימ ךיז בָאה ךוא

 ָאטעג ןוא (טעברַאעג לעיצופָא טָאה רע ואוו) ָאוויי ןופ ןלַאירעטַאמ טלגומשעג רומ

 ןעמ ואוו ,עלעקניוו םערָאו ַא ןעוועג זיא בומטש ןיא םיא ייב .ןטלַאהַאב ייז ןוא

 0 יזַא .א סָאװ ןעז ,סעיינ עמייהעג ןרעה ,ןדערכרוד קיאור טנעקעג ךיז טָאה

 .;בוזוולסיוא רעד ןיא טביולגעג טָאה ,לופסגנונֿפָאה קידנעטש ןעוועג ויא רע

 ,"גנוקיבווארַאפ ריא רעביא ,ָאטעג ןופ עטכישעג רעד רעביא טעברַאעג ךס ַא טָאה

 גנוניואוו רעטַאװירּפ סקורק ןַאמרעה ןוא זַא ,רימ ןסייוו ןלעװק ערעדנַא ןוֿפ)

 .(טַארַאּפַא-ָאידַאר רעמייהעג ַא טנדרַאעגנייא ןעוועג זיא 4 רעלווַאש ףיוא

 טניפעג) עטיַאמיײש ַאנַא יורפ עשיווטיל עשידלעה ענערָאוװשג טמירַאב יד

 רָאי עכעלטע טימ טכעלטנפשרַאפ טָאה (לארשי-תנידמ ןיא רעטציא ךיז

 ןעינעגעגַאב עניימ ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא ןרעגנעל ַא זירַאּפ ןיא קירוצ

 :סעטַאטיצ עכעלטע לקיטרַא ןקיזָאד ןופ סױרַא ןעמענ רימ .קורק ןַאמרעה טימ

 ךיז טלָאװעג ןשטנעמ עסיוועג ןבָאה ָאטעג ןופ געט עטשרע יד ןיא . . ,,

 -עטָאילביב רעוועשרַאוו רעטנרעלעג רעד רעבָא ,ריוּפַאּפ סלַא רעכוייב וד שיימ ןצונַאב

 -ָאולביב יד ןטיהווצּפָא טסואוועג רָאנ טשוינ טָאה ,קורק ןַאמרעה טסידטנוב רעד ,רַאק
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 -ָאולביב ערעדנַא ףליה וצ קידנעמענ ,טרעסערגרַאפ קידנטיידַאב יז טָאה רָאנ ,קעט

 .ןרַאקעט

 -ערב ,עצרַאוװש טימ סענורב רעקיסקיוװעג-ןיילק ַא ןעוועג זיא סָאד . . . ,

 ַא רעייז ןעזעגסווא רע טָאה ךעלרעסיוא .ןגיוא עקירעיורמ רעייז ןוא עקידטענ

 -וא ןַא ןטלַאהַאב טגיל ץרַאה ןייז ןיא וַא ,טליֿפעג ךיו טָאה סע רעבָא .רעקיאור

 .רעיורט רעקיסעמרעב

 -ערעטניא ןצ ךיז ףיוא טשינ קורק ןַאמרעה טרעה ,ָאמעג ןוא קידנעייז . . .,

 ןריזינַאגרָא ןצ ךימ טעב רע .ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-שימַאנָאקע טימ ךיוא ןריס

 ווו ,ןטסימָאנָאקע-ןרָאסעּפָארּפ עשיוומול עסיוועג טימ הערטנעמַאזוצ ַא םוא רַאּפ

 טרַאּפשרַאֿפ טבעל רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןעק יווַא יו טשַארעביא ןעוועג עלַא ןענייז

 ,מלעוו רערָאג רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,םעלַא ןיא טנווַאהַאב ןייז יוזַא ,ָאטעג ןיא

 םעד ןרעה וצ טיוקכעלגעמ וד טָאה קורק רָאנ -- טגָאזעג ויז ןבָאה --- שהעדנַא טשינ

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ָאידַאר

 לָאמעלַא רע ויא ,קעטָאילביב (-טעטיזרעווינוא) רעד ןיא קידנעמוק . .

 רעטעברַאמימ-טעטיורעווינוא עסיוועג .ךעלפעה ןוא קיאור ,ןטלַאהעגנויא ןעוועג

 עלעג יד טימ דיי רעניילק רעקיזָאד רעד זנוא וצ טמוק סע ןעוו :טגָאועג ןבָאה

 ּפָאק םעד ןגיוב ןוא ןייטשפיוא זנוא ךיז טליוו ,ןקור ןוא טסורב ןפיוא סעטַאל

 ,םיא רַאפ

 טגָאזעגּפָא טשונ לָאמנויק טָאה קורק ןַאמרעה זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ףרַאד ןעמ . . - .,

 ערעייז ןבעגרעביא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטעברַאטימ-טעמיזרעווינוא וד

 ,ןטָאברַאפ יא ןעוועג זיא סָאװ ,לקעפ ַא רעדָא ךוב ַא ,ווירב ַַא טניירפ-ָאמעג עשידוי

 .םוא רַאֿפ עקיזיר עסיורג ַא יא

 -- קורק ןַאמרעה טסידנוב רעד 'וװ דילגטימ-ווטרַאּפ ַאזַא ןבָאה וצ . . .,

 ,?ויטרַאּפ ַא ןופ ץלָאטש רעד ןייז טפרַאדעג טלָאװ

 ןט6 םעד ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאװשג ןבירטעגנײרַא ןענייז ןדיי יד

 םירבח עכעלטע ךָאנ טימ קורק ןַאמורעה טָאה גָאטרַאפ 4 ,1941 רעבמעטּפעס

 -ַארטס רעד ןופ רעכיב ענעפרָאװעצ יד סָאג ןיא ןביילקנעמַאזוצ ןעמונעג

 --- לָאט-רעמָאי ַא ןעוועג זיא םורַא --- רעטעּפש געט 4 טימ .קעטָאילביב-ןװש

 ןיוש טָאה ןעמ :קיטעט ןעוועג קירוצ ןיוש קעטָאילביב/ןושַארטס יד זיא
 ,רעכיב טשיוטעג

 ןרָאװעג טעדנירגעג ָאטעג רענליוו ןיא זיא 1942 רַאורבעפ ןט17 םעד

 ןעוועג זיא שטיװָאנַאמלַאק .ז ,רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקינייארַאפ יד

 -לַאוװרַאפ ערעדנַא יד ןשיווצ ,רעציזרָאפ-עציוו --- קורק ןַאמרעה ,רעציזרָאפ

 -עגטוג .ה טסידנוב רעד ,רעוועקצוס .א ןעוועג ןענייז רעדילגטימ-סגנוט

 -רעג בקעי גָאנַאדעּפ"רעקיזומ רעד ,רעכעלב יתבש רָאיטקַא רעד ,טלַאטש

 .,דנַא .א ןייטש

 -קיטיירפ ענעפורעג-ױזַא יד טמירַאב ןעוועג ןענייז ָאטעג רענליוו ןיא
 טריזינַאגרָא ,טרעו ןלערוטלוק ןכיוה ַא ןופ ןעגנומענרעטנוא -- ןסטכַאנוצ
 ,קורק ןַאמרעה ךרוד

 סָאד ןביילברַאפ טעוו דָאירעּפ םענעי ןופ קרעווסנבעל סקורק ןַאמרעה

 ,1943-1941 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ָאטעג ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ ,ךוב גָאט
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 "עגורעביא רע טָאה :ָאטעג רענליוו זופ עיצַאדיוװקיל רעקיטליגדנע רעד רַאפ
 ,רעטעּפש סע טָאה רעכלעוו ,חלג ןשילױטַאק ןטנַאקַאב .ַא ךוב-גָאט סָאד ןבעג
 קנַאד ַא .טנעה עשזדיי ןיא ןבעגעגרעבא ;ענליוו ןופ גנואיירפַאב- רעד ךָאנ
 -גָאט סָאד זיא טייקכעלנעזרעּפ רעשיידיי רעטנַאקַאב ַא ןופ שפנזתריסמ-רעד
 -רעּפרעק עקידנריפנָא יד .,ענליוו ןופ ןרָאװעג טריפעגסיורַא .רעטעּפש ךוב
 "גָאט ןקיזָאד םעד ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה קרָאי-וינ ןיא ָאוויי ןופ טפַאש

 - ,םרָאפ-ךוב - ןיא ךוּב

 ןשידנוב ירענליוו ןלַאגעלמוא םעד ןיא ןקורק ןַאמרעה ןופ טעברַא יד

 עשידנוב יד ,לטיּפַאק שיאָארעה רעדנוזַאב ַא זיא .ןרָאי ענעי ןיא טעטימָאק

 -ײט'רַאפ עטהי זינַאגרָא 270 ךרעב טלייצעג טָאה ָאטעג  ןיא עיצַאזינַאגרָא

 "נוה יד ןשיווצ ןופ ןרָאװעג ןבילקעגוצ קיטכיוהָאפ ןענייז סָאװ ,רעדילגטימ

 זיב ,עגליוו ןיא ןבילברָאפ ןענייז סָאװ ,רעקיטַאּפמיס ןוא ןטסידנוב רעטרעד

 -נוב ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג .קורק ןַאמרעה זיא ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד

 רעד ןוא רָאטַאיציניא רעד ןעוועג רע זיא ערעדנַא ןשיווצ ,טעטימָאק ןׁשיד

 ,עיצקַא רעשיצַאנ"יטנַא רעכעלטנפע רעשזידנוב רעטשרע רעד ןופ רעריפסיוא

 -ָאטעג רעשידיי רענליוו רעד ןגעק טדנעוועג ןעוועג קיטייצכיילג זיא סָאװ

 ןַאמרעה ףיוא הריסמ ַא ָאּפַאטזעעג רעד וצ זגָארטרעד טָאה רעצימש ,יײצילָאּפ

 -ןדיי רענליוו ןופ רעריפ יד .ןרָאװעג טריטסערַא עקַאט זיא רעכלעוו ,ןקורק

 זַא ,טלעוּפעגסיוא ןבָאה ןוא טסערַא ןקיזָאד ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה טַאר

 .ןעײרּפַאב םיא לָאז ןעמ

 ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןיא טשהעהעג ! טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
 ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו טייקנדקישרַאפגנוניימ עקרַאטש ַא ָאטעג רענליוו

 טימ ןעמַאזוצ -- קורק ןַאמרעה .עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רענליוו רעד

 !ןעוועג זיא גנוזָאל 'רעייז .םעד ןגעק ןעוועג ןענייז --- ןטלַאטשעגטוג שרעה

 -נוב יד רַאפ זַא ,ןסייהעג סָאה טָאה שיטקַארּפ ,ירטרַאּפ רעד ןופ עיצַאמערּפוס

 -רעּפרעקי צעטסבעה יד ןייז עיצַאזינַאגרָא-יײטרַאּפ עשידנוב יד ףרַאד ןטסיד

 רעד דנַאטשרעדױװ ַא ןלעטש ןגעוו סעיצקורטסניא עטקעריד טיג סָאװ ,טפַאש

 ערעטיב יד טַאהעג ןבָאה רעגנעהנָא ענייז ןוא קורק ןַאמרעה .עדנַאב-רעלטיה

 ןופ .רענַאזיטרַאּפ עשידיי-טשינ יד טימ גנודניברַאפ יד זַא ,גנואעזסיוארָאפ

 -נעצ יד ?ןטישירַאפק הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא .טעו .רעיומ .טיז רענעי

 םוקמוא רעד ןוא טסערַא .רעד) .אפוג .ָאטעג םניא דנַאטשרעדיװ ןופ ןערט

 קחָצי .עִיצַאזינַאגורָא- רענַאזיטרַאּפ .רעשידיי 'רענליוו רעד ןופ .טנַאהנעמָאק םִנופ
 "כֹרוד ַא ןופ טַאטלוזער או ןעוועגו עקַאט זיא 13 ילוי ןט6 .םעד גרעבנעטיוו
 ...(סיורד ןיא לַאפ

 רענליוו ןיא ץיצַאזינַאגרָא רעשידנוב - רעלַאנעלמוא רעד ןופ טעברַא יד

 -ָאטעג ןשידנוב ןטצעל ןופ רעציזרָאפ .עטגייווצרַאפ ַא ירעייז ךעהועג זיא ָאטעג

 ןַאמרעה רעסיוא .קיניָאװכ עשַארבַא .רעריטרַאמ .רעד ןעוועג זיא טעטימָאק

 יד טרעהעג-דנוב ןופ טעטימָאק םוצ ןבָאה ןקיניִאווכ עשַארבַא ןוא ןקורק

 ןועמש ,טלַאטשעגטוג .ה .,רעמערק יטַאּפ הנקז יד -- דנוב ןופ ןירעדנירגטימ

 19437-1941 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ..ַא .א (קרָאי-וינ ןיא רעטציא) יקסוועלאּפ
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 עשיטָאטש עכעלטע ןטלַאהעגּפָא דנוב רעשידרערעטנוא רענליוו רעד טָאה
 / לג .ד .א ןעגנורעייפ-יַאמ ,ןצנערעפנָאק

 -ּפעס 24 ןוא| 23 ןופ געט יד ןיא עיצַאטרָאּפעד רעטצעל רעד תעב
 ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןרָאװעג טּפעלשרַאפ קורק ןַאמרעה זיא 1943 רעבמעט
 -גָאט ַא ןבירשעג רע טָאה ןטרָאד ךיוא ,דנַאלטסע ןיא אגָאלק רעגַאל םניא
 יו ,טרעגנוהעג ךעלקערש ןוא טעברַאעג רעווש רעייז טָאה רע שטָאכ ךוב
 טציא) ביורטנייוו ןימינב ,אגָאלק ןופ רעטעװעטַארעגּפָא ןַא רעביא .טיג סע
 -רַָא עשידרערעטנוא עלעיצעּפס ַא טריטסיזקע ןטרָאד טָאה ,(עקירעמַא ןיא
 סָאד ןביירש םייב ןקורק ןַאמרעה טימ טעברַאעגטימ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאג
 ,רענַאל םעד םורַא ןוא ןיא ריּפַאּפ ךעלקיטש םיא רַאפ ןבילקעג : ךוב"גָאט
 זיא ךוב-גָאט-רעגַאל סָאד .,וו .זַא .א סעיצַאמרָאפניא ענעדיישרַאפ טכַארבעג
 ַא ןיא ןבָארגרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לטסעק לעיצעּפס ַא ןיא זרָאװעג ןטלַאהעג
 .רעגַאל ןופ לקניוו

 אגָאלק רעגַאל ןופ ןטנַאטסערַא יד ןבָאה 1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעדו
 -טנַא ןרַאפ .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ קירוצ ךיז ןעיצ ןשטייד יד יוװ ןעזעג
 ןטנַאטסשרַא עא טריפעגסױרַא גנולײטּפָא-יצַאנ עלעיצעּפס ַא טָאה ןפיול

 -עג ייז ןַאד ,ןסיש ייז וצ ןעמזנעג ,טלגנירעגמורַא יז ,ץַאלּפ םענעּפָא ןַא ףיוא
 "ןערב טימ רעצעלק יד ןסָאגַאב ,רעצעלק ףיוא ןגיילוצסיוא :ךיז ךעגנואווצ

 ךָאנ טָאה ײמרַא עשיטעווָאס עקידנעמוקנָא יד ,ןדנוצעגרעטנוא ייז ןוא ףָאטש
 100 םורַא זיולב .סנפיוהרעטייש עכעלשטנעמ עקידנענערב יד -.ןענופעג
 וצ ךיז ןוא הלהב יד ןצונוצסיוא ןזיוװַאב ןבָאה ןטנַאטסערַא-רעגַאל יד ןופ
 רעמונ) 1944 רעבמעטּפעס ןטס28 ןופ ַאיטסעווזיא רעװקסָאמ יד  .ןעװעטַאר
 טנָארפ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק עשיפַארגעלעט ערעגנעל .ַא טקורדעגּפָא טָאה (1
 ןט19 םעד ןבָאה רעדרעמ/יצַאנ יד ױזַא יוװ גנוביײרשַאב רעיונעג ַא םימ
 רענליו טנזיוט ייווצ רעכעה אגָאלק רעגַאל ןיא טנערברַאפ רעבמעטּפעס
 ,(וָאּפיסָא .י) טנעדנָאּפסערָאקזסגירק רעד .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- ןדזי
 -ָאס רעכיירגיז רעד טימ ןעמַאזוצ אגָאלק ןייק ןעמוקעגנײרַא זיא רעּכלעװ
 סע רעװ ןענופעגסיוא עטעװעטַארעגּפָא עכעלטע .ייב . טָאה ;ײמרַא רעשיטעוו
 רעד טָאה ענעפורעגנָא יד ןשיווצ .ןדיי עטנערברַאפ- קידעבעל יד ןעוועג ןענייז
 םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגעגפיוא ךיוא טנעדנָאּפסערָאק-סגירק רעשיטעווָאס
 ,ךוב-גָאט םעד .קורק ןַאמרעה רעוט-רוטלוק ןשידנוב רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב
 בילוצ טָאה ןעמ ,טכוזעגמורַא ןעמ טָאה ,רעגַאל ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ
 "עג טשינ רעבָא  ,רעגַאל םעד םורַא דרע םיחטש עסיוועג ןבָארגעגכרוד םעד
 .ןענופ

 : ץרַאוװש .ּפ ,1946 ,קרָא-ןיינ ,טנגוי ַא ןופ עטכיישעגו יד - : ץרעה .ש .ו} .ב
 ,ָאטענ רענליוו ןופ .: רעוועקצוס יַא 6 ,קרָאו-ןינ ,ביוהנָא רעד ןצוועג זייא סָאד

 ,ב .רד .1047 ,קרָאו-ןונ ,טגליוװ- -ןברוח : יקסנוגרעשטַאק .ׁש- .0 ,עווקסָאמ

 יד ןיא .1948 ,זורַאּפ ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא ַאטילד םילשורי :  יקצעשזרָאוװד

 ,קרָאי-וינ-ןעכנומ ,לננַארענ ןשידלצה ןיא ,1948 ,קרָאו-וונ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי

 ,1047 רעמַאטקָא 20 ,1942 רַאורבעפ 27 ןופ ןרעמונ ,קרָא-וינ ,סטרוהרָאֿפ 9

 ;1045 רַאורבעּפ 27 ,קרָאי-וינ ,גָאמ :1090 רעבמעטּפעס 18 ןוא 1048 רַאונַאו 8
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 9 ןוא 1 ןופ ןרעמוג ,זירַאּפ ,עמיטש רצונוא :194/ ,רעבמעטּפעס ,ָאוװיי ןופ תוצידי

 השמ .(קורק ןַאמרצה טימ ןשינצנצגַאב טניימ : עטיַאמוש ַאננַא) 1047 טסוגיוא

 ,קורק ןַאמרשה ןוֿפ ךיבגָאט .1945 ץרעמ ,קרָאו-וונ ,טייצ רצונוא = ; גהעבסגולק

 -עטַאמ ןוא ווירב ;(וויכרַא-ָאװיי ןיא טּפירקסונַאמ) ָאטעג רענליוו ןיא ןבורשעט

 ,ץרַאוװש ,פ ןופ ווױכרַא-שַאווורּפ ןופ ןלַאירעטַאמ ןוא ווירב ;וויכרַא-""דנוב , ןופ ןלַאיר
 /|38001ע8} 2100482, 28 66814604 1944 {ץ. (106 60,008: 16001קע

 7 ס184חגעע 1680232 ) .

 םחנפ ןוא השמ

0 

 רענייו עשַארבַא

 ןיא -- טייהדניק רעטסירפ רעד ןופ ,ןילָאװ ,רַאבול ןיא 1899 ןריובעג
 .עשרַאװ

 בוטש רעייז רעבָא ,ןשטנעמ עשיטַאבעלַאב ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז

 -יטסילַאיצָאס ןופ טקנוּפ-למַאז ַא ןרָאװעג זיא
 רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא טנגוי רעש
 ערעטלע סעשַארבַא .עיצולָאװער רעשיסור

 -קַא ןעוועג ןענייז רעטסעוװש ןוא רעדירב
 עינָארב רעטסעווש ייווצ יד .ןטסידנוב עוויט
 דנוב ןיא וויטקַא ןבילברַאפ ןענייז עינָאס ןוא

 ,ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב

 רע זיא ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא עשַארבַא ןעוו
 ףיוא לוש-סלדנַאה רעד ןופ רעליש ַא ןרָאװעג

 -נײרַא רע זיא לוש רעד ןיא .סַאג עטסָארּפ
 תעב .זיירק-סגנודליבטסבלעז ַא ןיא ןטערטעג
 ןױוש רֶע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד ןיא וויטקַא
 זיא סָאװ ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא - טנגוי
 ןוא רעמ ץלַא זיא רע .דנוב ןופ גנוריפנָא רעשיטילָאּפ רעד רעטנוא ןעוועג
 -עג זיא יז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןוטרַאפ ןרָאװעג רעמ
 ןעמַאזוצ רע טרעוו 1918 רַאונַאי 26 םעד .,ןבעל ןייז ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװ
 -וקֶא רעשטייד רעד ךרוד טריטסערַא םירבח ערעדנַא לָאצ רערעסערג ַא טימ
 רעד ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש ַא ףיוא סָאד זיא ןעשעג .טכַאמ:עיצַאּפ
 -ײשַאב ןוא רענעטלַאהעגקירוצ ַא ןעוועג זיא עשַארבַא .טפנוקוצ .ָא .י .ד .ם
 "עג קרַאטש ןוא ןליוו ןעמַאזגיובמוא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע רעבָא ,רענעד
 טימ טקילפנָאק ןפרַאש ןיא טגנערבעג םיא טָאה סָאד ןוא .עדריוו ןופ ליפ
 טכַאמ-עמרוט עשטייד יד טָאה ןטסעטָארּפ ענייז רַאפ .טכַאמ-עמרוט רעד

 ,רעצרַאק ןיא ןטלַאהעג םיא טייצ ַא
 ןיא וייטקַא ןעוועג רענייו עשַארבצ זיא ןרָאי ערעטייוו יד ןיא ךיוא

 ןופ טיבעג טבילַאב ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד
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 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןוא רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא זיא רע .טייקיטעט
 ,עמיטשע-טנגוי עשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רָאטַארטסינימדַא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 -עפָארּפ ןופ רעוט ןוא רעיוב ַא ,רעקעוו-טנגוי ןופ עיצקַאדער ןיא דילגטימ
 ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא קיטעט ךיוא רע זיא רעטעּפש .סעיצקעס-טנגוי עלענָאיס
 ןופ טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא ללכב ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ

 -רַאפ ןוא סָארטש ןגעק ןוא רעקעוו-טנגוי ןיא ןעלקיטרַא טביירש רע .דנוב
 .דנוב םעניילק ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז טימ ךיז טמענ

 רעד וצ ןדנובעגוצ לענָאיצָאמע ןוא קיטסייג ןעוועג זיא עשַארבַא רבח
 ןיא .טרפב רעשידיי ןוא ללכב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןעועג רע זיא לָאמטּפָא .גנוטכיר-רעייוצ רעד וצ טרעהעג רע טָאה דנוב
 רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ ןדירפוצמוא קרַאטש
 םיא טָאה דנוב םוצ טייקנדנובעגוצ עפיט ןייז רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ..ןעגנומיטש עלַאטנעמָאמ ןופ ןסיירטימ ךיז ןזָאל ןופ ןטלַאהעגּפָא

 -רַאפ טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןרָאפעגקעװַא עשַארבַא זיא 1925 ןיא
 םיא טָאה'ס .דווב ןופ וויכרַא ןיא טעברַאעג טייצ ַא ןוא 1927 זיב טגנערב
 ךיז ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא גנוגעוװַאב רעד וצ קירוצ ןגיוצעג רעבָא
 "יטירק ףרַאש טנָאקעג טָאה רע ,טעברַא רעשידנוב רעד ןיא ןוטרַאפ רעדיוו
 יד ,ײטרַאּפ ןייז טַאהעג ביל קיצרַאה ןוא ףיט ךיוא טָאה רע רעבָא ,ןריק
 טקילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה טַאגעלעד ַא יו .רעריפ-יײטרַאּפ ןוא םירבח
 ,ןלױּפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןוא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ייר ַא ןיא

 סעשַארבַא זַא ,גָאזנָא רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא 1934 טסברעה ןיא
 טָאה חומ ןפיוא סוגסיוא-טולב ַא .ףוס םוצ לענש ךיז טרעטנענרעד ןבעל

 טכַאמעג ,טלּפירקרַאפ עשַארבַא םענייש ךעלרעניא ןוא ךעלרעסיוא םעד

 ןייז ןופ ןעגנוגנערטשנָא ןוא גרָאז עקיצרַאה-טסרעסיוא יד .,ןפלָאהַאבמוא םיא
 -יא טָאה יז) 1928 ןיא טַאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,עקשזור יורפ
 ןייז ןופ ,(המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ עפָארטסַאטַאק יד טבעלעגרעב
 ךשמ ןיא ןטלַאהוצפיוא ןזיוװַאב םיא ןבָאה םירבח עטנָאנ ןוא רעטסעוװש
 טרָא ןַא ףיוא ןציז ,ןײגמורַא טנָאקעג טָאה רע רָאנ יו .םישדח עכעלטע ןופ
 ןופ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ וצ ןעמוק רע טגעלפ ,העש עכעלטע

 טפָאהעג טָאה רע .(עביל עקיבייא ןייז ןעוװעג זיא טנגוי יד) טנגוי רעד
 .ןבעל ןויטקַא ןיא ןייגוצנײרַא קירוצ ךעלעמַאּפ

 זיא 1925 יַאמ 6 םעד .ןרָאװעג םיוקמ טשינ גנונפָאה יד זיא ,רעדייל
 ,ןברָאטשעג רענייוו עשַארבַא

 רעלַא ןַאעל
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 .קצעי ַאשלָא עלעבייל

 .עניַארקוא ןופ :רשזדָאל .ןייק ןעמוקעג ןענייז ןרעטלע ענייז ,35 .ןריובעג
 -שטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא םייה יד .סוחי ןשינבר ַא טַאהעג טָאה רעטומ יד
 כעלטניירפטסַאג ןוא טײקטושּפ טימ טמעטָאעג ןטרָאד טָאה'ס ,עכעלביל :ןוא

 : .הנחמ ענעגנוזעצ ַא -- רעדניק יד .טייק
 רע טָאה ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןיוש

 - -ַאלק-טשרע ןַא יו ןעוועג םש הנוק ךיז

 . ןבָאה סעדער ענייז .רענדער רעקיס
 ! םיטש ןייז .טלַא ןוא גניי טרעבױצַאב
 סָאװ ,סעּפע ךיז ןיִא טגָאמְרַאפ טָאה
 ךיז ןגעלפ סעמַאמ .טּפַאכרַאפ טָאה
 - -סיוא ןלָאז רעדניק ערעייז זַא ,ןשטניוו
 +  . . צלעבייל יוװ ןסקַאװ

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה לעיציפָא
 -ימַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידנוב רעד
 ) יא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעש
 פ/ ןעװעג טלַא זיא רע ןעוו ,1919 ינוי
 ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .רָאי 14 לכהי-ךס

 . ןיא ,עיצַארטסנָאמעד-ןסַאג רעקיטולב ַא
 ךָאנ ,טקילײטַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו
 -רָאפ ןרָאװעג רע זיא טנווָא ןבלעז םעד

 | ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא לעמ
 ןיא ,עיזַאנמיג סרעצײװש-יקסנישטָארַאי ןיא טנרעלעג טָאה עלעבייל

 1919-1920 ןרָאי יד ןיא ,רעליש רעטסקיאעפ רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו
 ..טעברַא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא ןעמונרַאפ טכַאנ ןוא גָאט ןעוועג רע זיא
 -עלמוא ןַא ןריפ טזומעג ,סעיסערּפער יד בילוצ ,1920 טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 .,לקורד םייהעג ןגייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,טייקיטעט עשידרערעטנוא ,עלַאג

 טימ ןעמַאזוצ רע טָאה טכענ יד ןיִא .ןפורפיוא טכַאמעג קיטרַאפ טָאה סָאװ

 יד ןכַאמ קיטרַאפ םייב לביטש- רעלעק ַא ןיא טגנערְברַאפ םירבח ייווצ ךָאנ

 .ךעלטעלב

 .דַאלּפ ענייז ךרוד םלוע ןטיירב | םייב .רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא יקצעינַאשלָא

 -רַא ןופ ןטפנוקנעמַאוצ ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעליש ףיוא סעדער עקימ

 עשיטָאטש ןיא ןעגניטימ עסיורג ףיוא ךיוא יו ,רעדלעוו יד ןיא טנגוי-רעטעב

 שיטסינויצ רעירפ ןײלַא ןוא םייה רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ קידנעמוק .ןלַאז

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז גנורעטסיײיגַאב רערעיוהעגמוא טימ רע טָאה ,טמיטשעג

 ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןוא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא

 ןיא טָאה ײצילָאּפ יד .טלָאצַאב רעייט רע טָאה םעד רַאפ .ןצנעװקעסנָאק םוש

 ילַאּפ רעד בילוצ .טריטסערַא םיא ןוא עיזיווער ַא טריפעגכרוד םייה ןייז

 ןטסיטפנקוצ עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזצ םיא ןעמ טָאה טייקיטעט רעשיט

 .סַאלק ןטצעל ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע תעב עיזַאנמיג ןופ ןסָאלשעגסיױא

 ,גנודליב עלעמרָאפ ןייז ןקידנערַאפ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה עלעבייל
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 "טסבלעז טימ ןעמונרַאפ ךיז ךס ַא טניירפ ענייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה רַאפרעד
 -ינוא ןַא יװ ןעוועג זיא רעליש ןופ זיירק-גנודליב-טסבלעז רעד  ,גנודליב
 טעברַאעג וויטקַא רעטייוו עלעבייל טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טעטיזרעוו

 ייברעד ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה לָאמ ! ייוצ .גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא
 ךיז טָאה רענדער סלַא םור ןייז .ןגָאלשעצ קרַאטש לָאמ ןייא םיא ןעמ טָאה

 רעטרע ךס ַא ןופ ןוא ץניװָארּפ רעשזדָאל רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשרַאפ
 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןטערטוצסױרַא םיא ןקיש וצ ןעגנַאלרַאפ ןעמ טגעלפ

 ,טייקידבוט:םוי ןוא גנורעטסייגַאב טגנערבעגניירַא רע טָאה םוטעמוא

 ןיא טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1923 ןיא
 -רַאװ ןיא .ןליוּפ ןיא ןוויטַארעּפָאאק עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ-סנָאיזיװער םעד
 ןוא ,עיצַאינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןיִא קיטעט ןעוועג רעטייוו רע זיא עש
 ןליוּפ ןיא טפנקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ סלַא
 טָאה רע ואוו ,רעקעוו-טנגוי ןופ עיצקַאדער ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ ַא
 רע טָאה עשרַאװ ןיא ךיוא .רוטַארעטיל ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג רקיעב
 -עגטימ ןעגנוזעלרָאפ עשירַארעטיל ךרוד ייס ,סעדער :ָאשיטילָאּפ .ךרוד| ייס

 ,רערעהוצ יד ןביוהרעד ןוא .ןסיר

 "עצ ַא סױרַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,גנולמַאזרַאפ ַא ַא ךָאנ "גנוליקרַאפ ַא ןופ-

 טייקנַארק רעצרוק ַא ךָאנ .טכוזדניװש'-ּפָאלַאג ןעמוקַאב רע טָאה ,רעטציה
 ,ןברָאטשעג 4 רעבמעצעד 31 םעד רע זיא

 ןעמוקעגמוא ןענייז לגניי קיצנייא רעייז ןוא ,עינאמ עטרבח ,יורפ ןייז
 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי יד טגנערבעגמוא ןבָאה סיצָאנ יד תעב

 עטיוועקטונ .ם | / 4

 טיורקלקניפ .ריאמה

 ןעוועג ןרָאי עטסירפ יד ןופ .,ןרעטלע עמערָא רעייז ייב 12 ןריובעג
 -טנַאה רעד ןופ רעליש ַא ןרָאװעג ,ןגרָאז ךיז רַאפ ןיילַא טזומעג ןוא םותי ַא
 - .עשרַאװ ןיא ענימג רעשידיי רעד ייב לוש-רעקרעוו

 .,ךעלטירק- טנגוי עמייהעג יד ןיא ןײרַא ריאמ טערט רעליש סלַא |

 יַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא טריפעג 1910-1908 ןרָאי יד ןיא ןבָאה עכלעוו
 "רעביא ןוא עביל טימ ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ןגניי ןייז טימ .עדנַאג
 ריא טניד ןוא ךַאזרעטעברַא רעד ּפָא םָאקלופ ךיז רע טיג טייקנבעגעג
 רעד ןיא ןײרַא רע טריפ 1911 ןיא .םעטָא סנבעל ןטצעל ןזיב יירטעג
 -ַאב טלָאמעד זיא סָאװ ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ,רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ לזיירק עטשרע סָאד ,ךעלזיירק-רעליש ןופ ןענַאטש

 .אבוק ןעמָאנ ןרעטנוא טנעקעג םיא ןעמ טָאה גנוגעוזַאב רעד ןיא

 ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא טריטסערַא רע טרעװו 1912 ץרעמ 17 םעד
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 ןוא עשזמָאל ,עשרַאװ ןופ תוסיפת יד ןיא רָאי יירד טציז ןוא טפנוקוצ רעד

 .עגולַאק

 ,טײקנַארק-ןעגנול ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא רע זיא תוסיפת עשירַאצ יד ןופ

 זיא רע .םעטָא ןטצעל םעד טכיוהעגסיוא רע טָאה 1916 רַאורבעפ 20 םעד

 ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס ענייז קידנביילב יירט ,ןברָאטשעג

 רענײװ עשַארבַא

0 

 שזרַאלקש ףסוי

 לטעטש ןיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןריובעג
 .עשרַאװ ןיא 1929 רעבמעטּפעס ןיא ןברָאטשעג -- (טנגעג רעצעלדעש) ןיהאוו

 זיא א ףסוי ,עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמורפ
 : טנרעלעג רעטעּפש .רעטומ רעד טימ ןבילבעג

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג ,הבישי ןיא

 -יוועג ַא ,טפעשעג-רוטקַאפונַאמ רעװעשרַאוו
 ףוסל ןוא רערעיומ ַא יו טעברַאעג טייצ עס

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא-עיצַארטסינימדַא ןַא

 -עג ,(סערּפסקע רעזנוא) גנוטייצ-גָאט רעשידיי

 "-ינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוו
 -עפָארּפ ןיא ןוא דנוב ןיא ,טפנוקוצ עיצַאז
 עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיס

 .עשרַאװ ןיא
 רע טָאה ,ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ וצ

 ןסעגרַאפ םוצ זיב תובהלתה טימ ןָאטעג סע
 -עג ייברעד ןוא .גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןיא קיטעט ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט .ךיז
 ןקישוצ טייצ וצ טייצ ןופ םיא טגעלפ רעטָאפ רעד ןעוו .רעגנוה ןוא טיונ ןטיל

 טָאה רע שטָאכ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגעגקעװַא סע רע טָאה ,טלעג לסיב ַא
 סרעדנוזַאב ןופ .ךיש רָאּפ ַא ןוא שובלמ םעיינ ַא ןבָאה טפרַאדעג קיטיינ
 רעד תעב טפנוקוצ רעד ןיא טייקיטעט ןייז ןעוועג זיא גנוטיידַאב רעקיטכיוו
 ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי רַאּפ עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלשוו רעטשרע

 -יפסיוא ןוא רענדער ,רָאטַאזינַאגרָא ןַא יו ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא רע
 -עגמורַא רע זיא 1919 --- 1918 ןרָאי יד ןיא ,ןטעברַא ענעדיײשרַאפ ןופ רער
 ,לטעטש וצ לטעטש ןופ סופ וצ ןעגנַאגעג טפָא ץנַאג ןוא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןרָאפ
 -סיזקע ןיוש יד ןקיטסעפַאב וצ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןלעטשוצפיוא ידכ
 טימ .ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה רע .עקידנריט
 רע זיא שַאמָאט םינָאדװעסּפ ןרעטנוא .שימייה ןרָאװעג ךיג רע זיא ןדעי
 ןיא ללכב ןוא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןשיװצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג

 ןוא רעניהאו השמ ןפורעג ךיוא םיא טָאה'מ) גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ עסיוועג ַא .(ןעמענ ערעדנַא

 .עיצַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ ןופ
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 -ָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג שַאמָאט רבח זיא ןרָאי ךס ַא
 ןופ טעטימָאק:-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ךיוא 1925 זיב 1920 ןופ ןוא טעטימ
 טָאה רע .ןליוּפ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד .ס רעשידנוב רעד
 -יטומטוג ַא .טעברַא עטסצרַאװש ןוא עטסרעווש יד ןעמונעגנָא ןרעג דימת
 עקיטלַאװג ַא ןזיװעגסױרַא רָאי קילטנעצ ַא ןופ ךשמב רע טָאה ,שטנעמ רעק
 -גָאט רעשיטקַארּפ רעד ןופ ןטסַאל ערעוװש יד ןגָארטעגסיױא ןוא תונלבס
 ,גנוגעווַאב -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טעברַא רעכעלגעט

 ןיא עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב רעד תעב ןברָאטשעג זיא שזרַאלקש ףסוי
 רעד ןיא ןעמוקנײרַא טלָאמעד רע טגעלפ גָאט ןדעי ,19239 רעבמעטּפעס

 "ונ ַא ןבעגסױרַא םייב ןפלעה וצ סעּפע טימ ידכ ,גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב
 .ןעוועג ךיוא רע זיא רעמונ ןטצעל םעד טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה'מ תעשב .רעמ
 -ָאט זַא ,העידי יד טגנערבעג ןעמ טָאה ,קעװַא זיא רע יו ,םעד ךָאנ העש ַא

 -רעביא ךיז םיא ייב ןבָאה גנורידרַאבמָאב רעקרַאטש ַא תעב .טיוט זיא שַאמ
 -עג טשינ םיא ןעמ טָאה ףליה עשיניצידעמ ןייק ןוא םירעדעג יד טיירדעג
 סעשַאמָאט ןגעוו גָאלָארקענ ַא ןבעגוצניירַא ןזיװַאב ךָאנ טָאה'מ .ןבעג טנעק
 -- ענובירט רעשידנוב רעטמירַאב רעד ןופ רעמונ ןטצעל עמַאס ןיא טיוט

 .גנוטייצ-סקלָאפ

 -מוא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןענייז רעדניק ןוא יורפ ןייז

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעג

 .1046 ,קרָאי-ןינ ,טננוי ַא ןופ ףטכישצג יד : ץרעה .ש .' :; .ב

 ה .ש י

 ?אניק לאיחי ןוא רכששי

 ןענייז ייז ןעו .טנגעג רעמָאדַאר) ץעיוואלדיש ןיא ןריובעג עדייב
 .קעװַאלצָאלװ ןייק רעבירַא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ,רעדניק ןעוועג ךָאנ
 .דנוב ןופ רעטעּפש ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייז

 ןרָאװעג טריפעגקעװַא רכששי זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 -ָארּפ ַא בילוצ .ךַאפ-רעטסוש ןייז ייב טעברַאעג טָאה רע ואוו ,וָאנרַאט ןייק
 -ָאנרַאט ןיא ןסָאשרעד ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה שטייד ַא ןופ עיצַאקָאװ
 קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא דילגטימ-יײטרַאּפ רעוויטקַא ןַא ץוחַא .הסיפת רעוו
 -עברַא-רעדעל יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ דילגטימ-גנוטלַאוװרַאפ סלַא
 .קעװַאלצָאלװ ןיא רעט

 םעד .רעטסוש ַא ןעוועג ךיוא זיא ,1918 ןריובעג ,לאיחי רעדורב ןייז
 -רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא לײטנָא
 -לַאנַא ןַא ןעוועג רע זיא ,ףיקס ןיא ןיירַא זיא לאיחי ןעוו .ףיקס עיצַאזינַאגרָא
 זַא ןגָאז וצ טָאטשנָא) "ןצנַאנ-ןצכַא; ןפורעג םיא ןבָאה רעדניק יד .טעבַאפ
 ףיקס ןיא רעירפ .,(טרעקרַאפ ןגָאז רע טגעלפ ,1918 זיא רָאי-סטרובעג ןייז
 טכַאמעגכרוד לגניי-רעטסוש סָאד טָאה טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא םעד ךָאנ ןוא
 ,טעטימָאק-טנגוי ןיא טלייוועגסיוא םיא טָאה'מ ןוא לוש עטוג ַא
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 עירעליטרַא .רערעווש .ןופ קלוּפ ןט8 ןיא טנידעג רע טָאה 1939 ןיא = |
 -עגניירַא רֶע זיא .המחלמ- טלעוו .רעטייווצ רעד ןופ בױהנָא ןיא .ןריוט ןיא
 זיא ןוא ןפָאלטנַא ןטרָאד ןֹופ זיא רע .טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא ןלַאפ
 ' .ץעיװָאלדיש ןייֵק קעוַא רעטייוו .ןוא קעװַאלצָאלוװ ןייק ןעמוקעג

 -עג טריטרָאּפסנַארטּפָא רעטעּפש רע זיא ןדיי לָאֹצ רערעסערג ַא טימ |
 ,קירבַאפ- עיצינומַא ןַא ןיא ןטעברַא וצ ןרעגַאל רעקסישזרַאקס יד ןיא ןרָאװ
 -נייא .,רענַאזיטרַאּפ רַאפ רעוועג ןעלגומשסיורַא ןעמ טגעלפ קירֹבַאפ רעד ןֹופ
 ַא טריפעג טָאה רעכלעוו ,קַאילָאּפ ַא ַא טּפַאכעג ןַאב רעד ףיוא ןעמ טָאה לָאמ

 זַא ,טגָאזעג רע טָאה גנושרָאפסױא רעד ייב .רעוועג טלגומשעג טרָאּפסנַארט
 . לאגיק ןופ רע טָאה .רעוועג) סָאד

 טקיניײּפעג םיֹא טָאה יז .ןלאיחי וצ ןעמונעג דלַאב ךיז טָאה ָאּפַאטשעג יד
 טשינ .םיפתוש ענייז ןבעגוצסיורַא םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא געט עכעלטע
 .ןבעגעגסױרַא טשינ םענייק רע טָאה  ,ןדייל עקידארומ יד ףיוא טקוקעג
 ןעמ טָאה רעגַאל ןופ עלַא .הילת רעד ףיוא טוט -- ןעוועג זיא לייטרוא רעד
 טשינ םיא זיא ,הילת רעד וצ טריפעגוצ ןלאיחי טָאה'מ ןעוו .ןבירטעגפיונוצ
 עכעלשטנעממוא יד םיא ןבָאה טרעדנערַאפ ױזַא -- ןענעקרעד וצ ןעוועג
 -עגפיוא ןעמ טָאה רעגַאל ןיא ענעגנַאפעג עלַא ןופ ןגיוא יד רַאפ .,ןרוטרָאט
 . 1944 ןיא סָאד זיא ןעשעג :ןלאיחי ןשידלעה םעד ןעגנָאה

 ,יקסניטסאג-קינשטַאבַאט םייח ,שטיווָאמַארבַא קחצי
 ךאברונש בייל ,קאסיל השמ

 םָארגלימ לארשי
 .עילימַאפ רעמערָא רעייז ַא ןיא 1907 םֹורַא ןישולַאק ןיא ןריובעג

 ערעטלע ענייז עלַא) לייוו ,הביבס רעשידנוב ַא ןיא ןסקַאװעגפיוא קיטסייג

 רעטנוא ןישולַאק ןיא זיא 117 -- 1916 ןיא .ןטסידנוב ןעוועג ןענייז רעדירב
 דעג ןפַאשעג עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד
 . .צנייז ואוו ,ןייארַאפ- 'רוטלוק ַא ןרָאװ
 .ןוא קיטעט ןעוועג ןענייז רעדירב
 יד קיטעט ןעוועג זיא'ס) ןכלעוו םורַא
 -.עיצַאזינַאגרָא עשידנוב .רענישולַאק
 -גיירַא לארשי זיא רעדירֿב ענייז ךרוד
 ",ןייארַאּפ ןקיזָאד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג
 ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 ןיא גניטימזיַאמ ןט1 ןשידנוב ַא ףיוא
 ַא ךָאנ -- רע זיא 1918 ןיא ןישולַאק
 .ןטערטעגפיוא -- 'רָאי 12711 ןוֿפ לגניי
 טימ ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 - "רַאפ םלוע םעד טָאה רע ןוא 'עדער ַא
 /"רענדער ןוא סָאטַאּפ ןייז טימ טשודיח



 עטנכייצעגסיוא ענייז טימ ןעוועג טנַאקַאב רע זיא- ןָא טלָאמעד ןופ .,טנַאלַאט
 ,ןטייקיאעפ עשירענדער

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ .ַא ןרָאװעג זיא לארשי
 זיא ןוא ןישולַאק ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג םעד ךָאנ דלַאב זיא סָאװ ,טפנוקוצ
 -עג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביױהנָא ןיא .קיטעט ריא ןיא ןרָאװעג
 ינַאגרָא רעד ןיא .רעדיינש ַא ןרָאװעג זיא רע .עשרַאװ ןייק ןעמוק
 -דיײלקַאב םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןיא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאז
 וויסנעטניא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג ,וויטקַא רעייז ןעוועג רע זיא ןייארַאפ
 ךס ַא טָאה ,טעברַא גנודליב-טסבלעז רעשיטַאמעטסיס ַא טימ ןעמונרַאפ
 רעבָאהביל ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא יקב ַא ןרָאװעג זיא ,טנעיילעג
 .ןשינעפרעדַאב-רוטלוק עכיוה טימ שטנעמ ַא ,רעטַאעט ןשירעלטסניק ןופ

 עג זיא ,ןסקַאװעג רדסכ רע זיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
 ךיג ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװ
 ןופ רעציזרָאפ ןעועג זיא רע .םוידיזערּפ ןייז ןופ דילגטימ ַא םעד ךָאנ

 ריא ןופ טייצ עצנַאג יד טעמכ ןייארַאפ-דיײלקַאב םייב עיצקעס-טנגוי רעד
 ןרָאװעג טרעהעג טפָא רע זיא טנַאלַאט ןשירענדער ןייז קנַאד ַא .ץנעטסיזקע

 ךיוא רָאנ ,טנגוי-רעטעברַא רַאפ ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע ףיוא זיולב טשינ
 ,גנוגעוװַאב רענײמעגלַא רעד ןופ ןעגנורעייפ ןוא ןעגנומענרעטנוא עסיורג ףיוא

 טימ ןבעגּפָא ןביוהעגנָא רעמ ךיז רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע :טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןבילקעגסיוא ןזיא ,ןייארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ ןסיורג ןופ ןרַאנָאיצקנופ
 ןוא דנַאל ןיא ןייארַאפ םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד ןיא ןרָאװעג
 טַאר-דנַאל םייב גנולײטּפָא-טנגוי רעלַארטנעצ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא
 ןבילקעגסיוא ךיוא רע זיא 1926 ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ
 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא רעטערטרַאפ ַא יוװ ןרָאװעג

 עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ 1941 ןיא ןעמוקעג םָארגלימ זיא עקירעמַא ןייק

 רעטנוא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא ןענייז סָאװ ,רעוט-רעטעברַא עשידיי
 ןייק ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא ןוא עטיל ןופ עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד
 "וינ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד עקירעמַא

 עיצַאגעלעד רעשידנעלסיוא רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ָאד זיא ןוא קרָאי
 | ,ןלױּפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ

 .רערעווש .ַא ףיוא .ןרָאװעג קנַארק םָארגלימ לארשי זיא 1928 ןיא ךָאנ

 יד ףיוא ןלעטשוצקירוצ .ךיז ןזיווַאב טָאה רע .עמטֶּסַא ןוא טייקנַארק-ןרינ

 1940 ןיא .טפַאװשעגּפָא קרַאטש ןעװעג ןיוש זיא טנוזעג ןייז רעבָא ,סיפ

 -עמַא ןיא ךיוא .לָאטיּפש ןשידיי רענוװָאק ןיא ןגעלעג ןכָאװ עגנַאל רע זיא

 רֶע טָאה ,םעד-ףיוא טקוקעג טשינ ,טקעוװרעד טַײקנַארק ןייז ךיז טָאה עקיר

 רענַאקירעֶמַא רעד ןופ ּפמעט רעד  .,ּפַאשי-רעדיינש .ַא ןיא טעברַאעג .רעווש

 סױרַא ףוסל זיא רע .לַאטַאפ טקריוועג טנוזעג ןייז ףיוא טָאה טעברַא-ּפַאש

 גנולײטּפָא-לוש רעקרָאי-וינ רעד ןיא טעברַאעג טייצ עצרוק ַא ןוא ּפַאש ןופ

 לָאמ עטצעל סָאד .לָאטיּפש ןיא ןיירַא רע זיא לָאמ ייווצ .גניר-רעטעברַא ןופ
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 ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןט4 םעד ןברָאטשעג זיא רע ,1947 רעבמעטּפעס ןיא --
 .רָאי

 רע .טלעג עמוס ַא טרָאּפשעגּפָא טַאהעג טָאה םָארגלימ לארשי
 ןרעו רע ןעק טייקנַארק רעשינָארכ רערעווש ןייז בילוצ זַא ,טסואוועג טָאה
 טָאה ,טפַאשלעזעג רעד טסַאל וצ ןלַאפ טלָאװעג טשינ טָאה רע .,דילַאוװניא ןַא
 -טעברַא ןייז טשינ ןיוש טעװ רע ןעוו ,לַאפ ןפיוא טרָאּפשעג קידװעגרָאז רע
 טימ טלַאה סע זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טיוט ןייז רַאפ געט עכעלטע .קיאעפ
 -עגרעביא טָאה רע .האווצ ַא ןביײרשוצנָא ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה ,טכעלש םיא
 קנַאד ַא .ןקעווצ עכעלטפַאשלעזעג ףיוא ןגעמרַאפ טרָאּפשעגּפָא ןיילק ןייז טזָאל

 רעדנעב ייווצ יד רַאפ ןרעייטשוצייב ןרָאװעג ךעלגעמ ךיוא זיא האווצ ןייז
 .רעריטרַאמ ןוא רעוט עשידנוב ןופ סעיפַארגָאיב

 -ילעטניא סָאמ רעכיוה ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה םָארגלימ רבח

 -עטסיס ןייז ןוא ןסיוו ךָאנ טשרוד ןייז קנַאד ַא .לכש ןופ טייקנילפ ןוא ץנעג

 -טסבלעז ןופ טיבעג ןפיוא ןוטעגפיוא ךס ַא רע טָאה טעברַא ןיא טײקשיטַאמ
 ןיא ץנעגילעטניא-סקלָאפ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טָאה ןוא גנודליב
 ןקיטכירפיוא ךס ַא טגָאמרַאפ רע טָאה ןדער ןיא .טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןטסעב
 ,עמענעגנָא ַא ןוא ךַארּפש עכעלמיטסקלָאפ ןוא עקיברַאפ ,ענייש ַא ,סָאטַאּפ
 טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןשירענדער ןייז ןפַאשעג טָאה סָאד .םיטש עקידעגנילק
 רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטסטיירב יד ייב טבילַאב ןוא טנַאקַאב טכַאמעג םיא
 -ַאגרָא רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה רע ,ןליוּפ ןיא טנגוי-רעטעברַא
 -טנגוי עכיירלָאצ ןוא עקרַאטש יד ןיא טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד ןריזינ
 רע טָאה קיטייצכײלג רעבָא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ייב סעיצקעס
 -ַאב-טנגוי רעד ןופ טעברַא-גנודליב ןוא -רוטלוק רעד ןיא ןוטעג ךס ַא רעייז
 רטנעצ ןיא ןענַאטשעג לָאמ עלַא ןענייז םינינע-רוטלוק ןוא עקיטסייג .גנוגעוו

 גרעבסגילק השמ ,סערעטניא ןייז ןופ

 םולב (עשַארבַא) םהרבא

 ךרוד טגנערבעגמוא -- ענליוו ןיא 1905 רעבמעטּפעס 11 םעד ןריובעג
 .עשרַאװ ןיא 1943 רעמוז ָאּפַאטשעג רעד

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ןופ טמַאטשעג טָאה עשַארבַא

 רעד .עלערוטלוק ַא ןעװעג זיא םייה יד .ךעלרעקוצ ןופ קירבַאפ ַא טַאה
 ןוז ןייז ןדליב וצ טימַאב ךיז טָאה ,ןקסע רעשיטסינויצ ַא ,רודגיבַא רעטָאפ
 סַאלק ןט6 ןופ ןוא ןקותמ-רדח ןיא טנרעלעג טָאה עשַארבַא .רעטכעט 2 ןוא
 ,1919 ןיא ןיירַא זיא רֶע ןיהואוו ,עיזַאנמיג רעשידיי סעשטיווערוג עיּפָאס ןיא

 זיא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ןפיוא טירט עטשרע ענייז
 ןעוועג זיא סָאװ ,זיירק-רעליש ןשיטסילַאיצַָאס ַא וצ טייקירעהעגנָא ןייז ןעוועג
 יד ןיא ןיוש .טייצ עצרוק ַא טרעיודעג טָאה סָאד .טסולפנייאַאב שיטסינומָאק
 תמא רַאפ ליפעג סָאד טלקיװטנַא קרַאטש ןעוועג םיא ייב זיא ןרָאי עגניי
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 ןייא טרעפילעג ָאד םיא טָאה גנוגעוװַאב עשיטסינימָאק יד ןיא טייזלצלרע ןוא

 רעשידנוב רעד וצ גנַאגרעביא ןייז טלייאעגוצ ,רעטייווצ רע ; ;ָאנ גנושיוטנַא
 -ַָאר ענַא ןירעריפ עשידנוב יד ,עקרענָאיצולָאװער עטלַא יד טָאה גניגעװַאב
 ןעקנַאדעג ענייר ןופ לַאװק ַא ןרָאװעג םיא רַאפ ןענייז דייר סנעמעוו ,לַאטנעז
 -רעליש ןופ סעטרבח ןֹוא םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ ,תונווכ עקיטכירפיוא ןוא
 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא ןייֹרַא 19217-22 רָאי-לוש ןיא רע טערט זיירק
 ךיז טָאה סָאװ ,דנוב-טנגוי ןשיטַארקָאמעדי:לַאיצַאס םעד טעדליב זיירק רעד

 עשַארבַא טָאה םעד רַאפ .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןטימ טקינייארַאפ רעטעּפש
 -ָאק ףיוא עינָאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעניילק ַא וצ טרעהעג 1921 ןיא

 ,עקייליוו-יינ ןופ תונכש ןיא תודוסי עוויטקעל

 ןוא דנַאלסיױא ןייק קעװַא עשַארבַא טרָאפ ,עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ
 (דנַאלשטייד) גרובנעטלַא ןיא לושכיוה רעשינכעט רעד ןיא רעירפ טרידוטש
 -נערַאפ רע .(עיגלעב) טנעג ןופ םוקינכעטילָאּפ ןיא 1928 זיב 1923 ןופ ןוא
 םוידוטש ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא .רעינישזניא סלַא גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקיד
 ןוא טנעג ןיא דנַאברַאפ ןשיטנעדוטס ןשידיי םעד ןופ רעציזרָאפ רעד רע זיא
 טערט טפָא .עיגלעב ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא וויטקַא רעייז זיא
 ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןטַארעפער טימ סױרַא רע
 ןטנעדוטס יד ןופ סעבַאגסיױא עשירַארעטיל יד

 -לעב ןיא ןביילב טנעקעג םולב טָאה ,רעינישזניא רעטנעטעּפמָאק ַא יו

 ןרַאפ ףמַאק ןעוועג רעבָא זיא ליצ-סנבעל ןייז .,ךַאפ ןייז ןיא ןטעברַא ןוא עיג
 ןיא .ןליױּפ ןייק קירוצ רע טמוק םעד תמחמ .דנוב ןיא ןטעברַא ןוא םזילַאיצָאס
 ַא ןרעו וצ רעדיוורעד םיא זיא'ס ,רעטָאפ ןייז טברַאטש 1928 רעבָאטקָא
 ענייש רעטומ ןייז ןופ טָאבנָא םעד ןָא טשינ טמענ רע ןוא טנַאקירבַאפ
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 ןוא טסניד-רעטילימ ןיא ןעוועג-ּרע :זיא 1929 ןיא ,קירבַאפ יד ןעמענוצרעביא
 טניואוועג רעירפ ןיוש- טָאה'ס ואוו ,עשרַאװ ןיא .ךיז רע טצעזַאב 1920 ןיא
 ךקנַארק רעד ןופ ןירָאטקעריד-עציװ ,יקצילעיב עבויל עטרבח ,יורפ ןייז
 עשידנוב עטנַאקַאב ַא; ;ןוא עטסישט ףיוא לָאטיּפש ןשידיי םייב לוש-רעטסעווש
 ןרָאי עטסגניי יד ןופ טעדניירפַאב ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,ןירעוט-טנגוי
 רעשידנוב רעד ןופ טסניד ןיא ןצנַאג ןיא ךיז טלעטש םולב .ענליוו ןיא
 ,גנוגעווַאב

 טָאה ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןדלימ ַא טימי ,קנַאלש ןוא סקואוו ןכיוה ןופ

 ַא ,רָאג זיב ןדײשַאב ןעוװעג זיא ןוא טייקסטוג ךס ַא טגָאמרַאפ עשַארבַא
 קידנעטש רע זיא ,ןשיטסילַאיצָאט ןוא םעניײמעגלַא ,ןסיו ךס ַא ןופ שטנעמ
 -ַאגרָא רעד ןופ טעברַא ענדומשז עמַאס; ךוא .עטסנעלק יד ןָאט וצ טיירג ןעוועג
 -נעצ ןופ ןוא טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .עיצַאזינ
 טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ךיוא יו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארט
 ףיוא) רעביירש ןוא; רענדער ,רָאטַאזינַאגרָא ןַא יו טקריוועג טָאה רע .דנוב ןופ

 -סיורַא רע זיא טייקטיירג רעבלעז רעד טימ .(רעקעוו-טנגוי ןופ ןטלַאּפש יד
 ןופ זיירק םענעסָאלשעג ןגנע ןַא ןיא עדער רעדָא עיצקעל ַא טימ ןטערטעג
 רעדָא עשרַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע רעסיורג ַא ףיוא יו ,עכעלטנגוי
 ,גנוטכַא ןוא עביל טקעוװעג טָאה רעטקַארַאכ רענייפ ןייז .טעטש ערעדנַא ןיא
 סע יװ ,םירבח טימ םיכוסכס ןיא ןרָאװעג טלקיוװרַאפ טשינ רע זיא לָאמנייק
 ןעגנוניימ עטסעפ ץנַאג טַאהעג טָאה רע םגה ,ןשטנעמ עוויטקַא ןשיווצ טפערט
 ,גנוגעוַאב רעד ןוֿפ םינינע ענעדיישרַאפ ןגעוו

 "עס ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא |

 ןופ רַאטערקעס ךיוא יו ,עשרַאװ ןיא ןלוש-ָאשיצ עשידנוב יד ןופ רַאטערק
 -יפָא עשיליוּפ יד ןיא רעדניק עשידייו יד ןופ ןרעטלע יד ןופ דנַאברַאפ םעד

 רעדניק עשידיי יד ןבעג רַאפ ףמַאק םעד טימ טריפעגנָא ןוא ןלוש עלעיצ

 -ײטרַאּפ עכעלגעט-גָאט ןייז ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .לֹוש עשידיי ַא

 .ענלַאמכָארק ןופ ןָאיַאר ןשידיי ןעמירָא רעייז ַא ןיא טרירטנעצנָאק טעברַא

 ןוא ןשטנעמ עמירָא םתס ,רעגערט ,רעלדנעה-ןסַאג טניואוועג ןבָאה ןטרָאד
 ןשיוצ ןריפ וצ ןעוועג קיטיינ זיא'ס .טלעוורעטנוא רעד ןופ ןטנעמעלע ךיוא
 םעד טָא ייב ןעניוועג וצ .,טייקיטעט-ףליה ןוא גנורעלקפיוא עסיורג ַא יז

 טנעקעג ןבָאה ,ןולָאפ וצ ןגעװַאב ןוא טעטירָאטיױא ןגירק וצ ,יורטוצ םלוע
 רעדָא ןבָאה ארומ לָאז ןעמ עכלעוו .רַאפ עקרַאטש ןוא עטנוזעג ןשטנעמ רָאנ

 טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד ."םענעגייא .ןַא, םיא ןיא ןליפ

 ןיהַא ןקיש טלָאװעג טָאה רע .געוו םעד ףיוא ןייג וצ טשינ ןסָאלשַאב רעבָא
 ,טײקטרַאצ ,טייקסטוג ןייז טימ ןעניוועג לָאז רעכלעו ,שטנעמ ַא ןטעברַא
 ףיוא ןלַאפעג זיא לַאװסיױא רעד .לַארָאמ רעכיוה רעלעיצעּפס טימ ךיוא יו

 -ומש ;ענעזָאלעגּפָא יד ןיא ןעוועג רע זיא טכַאנ ןוא גָאט ןוא .םולב עשַארבַא
 עטכייפ יד ןיא טגנערברַאפ ,ןסַאג עשינכש ןוא ענלַאמכָארק ןופ ןפיוה עקיצ
 רעקידנלַארטש ןייז טימ-טקריוועג ןוא ןשטנעמ יד .טימ טדערעג .,ךעלביטש

 טָאה ןעמ ןוא טרעהעגוצ ךיז ןעמ טָאה טרָאװ ַא סנייז וצ ,טייקכעלנעזרעּפ

 ןופ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא ןענייז 1928 ףוס .טגלָאפעג םיא
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 -לַאװ רענלַאמכָארק רעד סָאװ ,רענעמטַאר יירד יד ןופ .טַאר"טָאטש םעיינ ַא
 -- רעטירד רעד) ןטסידנוב ןעוועג 2 ןענייז ןבילקעגסיוא טָאה טקירטסיד
 -ַאב רעקרַאטש ןייז בילוצ זיולב .(יטרַאּפ-סגנוריגער רעד ןופ רעשיליוּפ ַא
 טשינ םולב זיא -- עטשרע יד ןייז ייז ןלָאז ,ןליוו ערעדנַא ביוא --- טייקנדייש
 ןרָאװעג טלייװעג זיא רע ןוא ןטַאדידנַאק ייוצ עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג
 ןופ דילגטימ סלַא ןוא טַאר-טָאטש םענײמעגלַא ןיא רעטערטרַאפ סלַא זיולב
 ,טַאר-ןָאיַאר

 ןָאיַאר רענלַאמכָארק ןיא טעברַא עשידנוב יד ןעמענרעביא ןרַאפ ךָאנ
 -קילגמוא ןוא עטסמירָא עמַאס יד ןופ עּפורג"יײטרַאּפ ַא טריפעג רע טָאה
 -מייה רַאפ ןקַארַאב רעלָאּפַאנַא יד ןופ עּפורג יד ןעוועג זיא סָאד ,עטסכעל
 -עד ַא ,רענענַאטשעגּפָא ןַא ןעוועג זיא טנעמעלע רעד .עשרַאװ רעטניה ,עזָאל
 טייקמַאזקרעמפיוא ןוא טייצ ךס ַא טעמדיוועג טָאה עשַארבַא ,רעטריסַאלק
 ,רעניואוונייא עקיטרָאד יד ללכב ןוא ןקַארַאב יד ןופ םירבח עכעלקילגמוא יד
 -רַאפ ,רעטצניפ רעייז ןיא טײקמערַאװ ןוא טכיל טגנערבעגניירַא טָאה רע
 רעגײזַא יירד ןעמוקמייהַא ךעלנייוועג רע טגעלפ ןטרָאד ןופ .ןבעל טרעמוא
 | ,רעטרעטַאמרַאפ ןוא רעדימ ַא טכַאנייב

 ןסיוטשעג ןרָאי רעקיסיירד בױהנָא ןיא םיא טָאה טייקטיירג-תונברק ןייז
 ךיז טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעװעטַאר לסייוו ןיא ןעגנירּפשוצניײרַא רימזוק ןיא
 טָאה רע תעב ,ןעמוקעגמוא טשינ ןיילַא רועיש ייברעד זיא רע ,ןעקנורטעג
 ,גערב םוצ טגנערבעג יורפ יד תוחוכ עטצעל יד טימ

 -לַארטנעצ ןופ תוחילש ןיא רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןיא
 רעקילטנעצ טכוזַאב ןוא ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא דנוב ןופ טעטימָאק
 -רַאפ טקידיילרעד ןוא ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה רע ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 טָאה טסנרע ןוא המשנ רעצנַאג ןייז טימ .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדייש
 םישדח 18 ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא .טעברַא רעד טָא ןבעגעגרעביא ךיז רע
 טזומעג טָאה רע .ןרָאװעג ןכָארבעגנעמַאזוצ געוו ןיא 1937 ןיא זיא רע זיב
 1928 טסברעה טשרע .טייצ ערעגנעל ַא ורּפָא ןקיטסייג ןוא ןשיזיפ ַא ןבָאה
 רעוויטקַא רעד וצ ןייגקירוצ חוכב ןעוועג רעוט רעטרעטַאמעגסיוא רעד זיא
 -- קידובכב ןוא קיטכיוו ןעוועג ץלַא םיא רַאפ זיא ייברעד .טעברַא-ײטרַאּפ
 .טַארעפער ןכעלטנפע ןַא זיב טייקיטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעניילק ַא ןופ
 טַאהעג טנייפ רע טָאה רעבָא ללכב .ךעלכַאז ןוא רָאלק ןדייר טגעלפ רע
 ,רעגייווש ַא ןעוועג רע זיא ענעגייא ןשיווצ .ןדייר וצ ךס ַא ןוא ךיז ןּפוטש וצ
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 עשטייד יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 -ױּפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ,עשרַאװ וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה תולייח
 ,עליויצ רעטנזיוט רעקילטנעצ טָאטש יד טזָאלרַאפ ךיוא גנוריגער רעשיל
 -יטש רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא עשַארבַא ךיוא .רענעמ עגניי רקיעב
 טּפָאהעג טָאה'מ ואוו ,דנַאל ןיא רעפיט ןײגוצקעװַא טגיונעג ןעוועג ןוא גנומ
 טרָאפ רעבָא זיא רע .אנוש םעד דנַאטשרעדיװ ןעמַאזקריװ ַא ןלעטש ןענעק וצ
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 ןיימ בילוצ -- טגָאזעג רימ רע טָאה -- ביילב ךיא סָאװרַאפ טסייוו, .ןבילבעג
 ןפרַאװ ןוא ןשיור וצ ןָא ןביוה ןענַאלּפָארע עשטייד יד ןעוו .עלעגניי ןיילק
 -ַאב רע רעבָא ,קערש רַאפ עלעגניי ןיימ טרעטיצ ,רעזייה יד ףיוא סעבמָאב
 ,טנַאה ןיימ ןיא לטנעה ןייז ןיירַא םענ ךיא ןעוו ,קידנעטשלופ ךיז טקיאור
 רעדניק ייווצ יד טימ יורפ יד) .?טנַאה ןיימ ףרַאד עלעגניי ןיימ ,ביילב ךיא
 -קעריד ןעוועג טלָאמעד זיא יז לייוו ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה
 -רַאפ טליפעג ךיז ןוא לָאטיּפש ןשידיי םייב לוש-ןירעגעלפ רעד ןופ ןירָאט

 ,(ןביילב וצ טעטכילפ
 ,סיוטש רעטצעל רעד ןעװעג זיא לטנעה סעלעגניי םעד זַא ,ךעלגעמ

 ןבילבעג רעבָא ,ןביילב ןסייהעג םיא טָאה סָאװ ,ץורית ַא רָאג רשפא רעדָא
 רעשירעלטיה רעד ןגעק ףמַאק ןשידרערעטנוא םעד טימ ןריפוצנָא ידכ ,רע זיא
 וצ סולשַאב ןייז ןעמונעגנָא טָאה רע יו םעד ךָאנ .טכַאמ רעקידתוירזכַא
 ןעמוקַאב ןוא דנוב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םוצ קעװַא ךיילג רע זיא ,ןביילב

 יד ןלעטשוצרעביא ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד ןכַאמ וצ גנוקיטכעמלוּפַאב ַא

 .תודוסי ערעדנַא ףיוא דנוב ןופ טעברַא
 ןייז ןיא ןעוועג ןעוו-ןטלעז רע זיא עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב רעד תעב

 יד ןופ טכענ ןוא געט יד ןיא עלעגניי ןייז טנַאה יד ןעגנַאלרעד וצ בוטש

 ןעניי'ס ואו ,רטנעצ רעד ןעװעג זיא רע .ןעגנורידרַאבמָאב עכעלקערש
 עשידיי יד ןריזינַאגרָא םייב טעברַא רעד ןופ םידעפ יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 ןלעטשפיוא םייב ,עשרַאװ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ ןענָאילַאטַאב-רעטעברַא
 ןגעק ןעגנולײטּפָא-ץוש יד ןריזינַאגרָא םייב ןוא םיטילּפ ןסַאמ יד רַאּפ ןכיק

 לאומש ןַאמלוש רָאטקיװ טימ ןעמַאזצ .סעקַאטַא-טפול עשירעדרעמ יד
 ןרַאפ טגרָאזעג ךיוא רע טָאה ערעדנַא ןוא גָאלק רעזָאל ,(רוטרַא) םיובלעגיז
 -טּפיוה רעטרעגַאלַאב רעד ןיא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ ןעניישרעד
 יד .ןרָאװעג טעטכינרַאפ םייה ןייז זיא גנורידרַאבמָאב רעד תעב .טָאטש
 ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,(לסעג ענלימ ףיוא) עדייבעג עקיטכעמ עצנַאג
 רעסיורג ןייא ןרָאװעג 1929 רעבמעטּפעס ןט13 םעד זיא ,תוריד רעטרעדנוה

 זיא סָאד ןעוו ,טעברַא-ײטרַאּפ ייב ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע .רעייפ םָאלּפ

 -עג רעקידנענערב רעד םורַא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה טייצ ַא ,ןעשעג

 גָאטרַאפ טשרע .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןלַאפעגרעדינַא ףוסל זיא ןוא עדייב

 טָאה רעטעּפש העש עכעלטע טימ ןוא .טקעוועגפיוא רעייגייברַאפ םיא ןבָאה

 -רָאב ַא ,טנעה יד ףיוא רעדניק ייווצ יד טימ יורפ ןייז זַא ,טסואוורעד ךיז רע

 ןפױלוצסיױרַא ןזיװַאב ךָאנ טָאה ,דמעה ןזיולב ןיא עטעקַאנ ַא ןוא עסעוו

 רעקידנענערב רעד ןופ ןסַאג יד רעביא ןפָאלעג יז זיא ױזַא ןוא ןעמַאלפ יד ןופ

 ..טרָא "רעכיז; ַא ןענופעג טָאה יז זיב טָאטש

 .טָאטש ןיא טרישרַאמנײרַא ןבָאה תולייח סרעלטיה .ןלַאפעג זיא עשרַאװ

 .הדע רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה טיוט ןופ ןטָאש רעד

 ערַאדנעגעל ַא;? ןרָאװעג םולב עשַארבַא זיא דָאירעּפ ןשיגַארט םעד טָא ןיא

 ןופ ןשטנעמ טגָאזעג תודע ןבָאה סע יװ ,יָאטעג ןופ ןדיי יד ןשיװצ ןָאזרעּפ

 טייצ רעכעלקערש רעיוהעגמוא רעד ןיא .תוביבס ןוא ןעגנוטכיר ענעדיײשרַאפ

 שיטסירעטקַארַאכ .תולעמ ענייז עלַא טקעלּפטנַא רעטלוב ךָאנ ךיז ןבָאה
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 טימ ןעמַאזוצ ןענייז ןכַאז ענייז עלַא :טקַאפ רעדנגלָאפ ןעוועג םיא רַאפ זיא
 -ּפָא רעיײז ַא טַאהעג רע טָאה ךיז ףיוא .ןעמַאלּפ יד טימ קעװַא הריד ןייז
 ךיז טָאה עשַארבַא רעבָא ,ףָאטש ןפַאשעג טָאה יורפ יד .גוצנָא םענעגָארטעג
 ןטרַאװ ןזומ רימ, .סָאמ ַא ןעמענ רעדיינש םוצ ןייג טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק
 -עג טשינ טלָאװ ךיא .טהנעטעג רע טָאה ,ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זיב

 .."רעגנוה ןופ ןברַאטש ןשטנעמ ןעוו ,גוצנָא םעיינ א ןָאטנָא טנעק
 עשידרערעטנוא יד ןעיובפיוא םייב עטסוויטקַא יד ןופ ןעוועג זיא םולב

 -לַארטנעצ ןעמייחעג ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ןוא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ענעדיישרַאפ יד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע .טעטימָאק
 טקורדעגרעביא ןענופעג רע טָאה 1941 ןיא .סעבַאגסיוא עשידנוב עלַאגעלמוא
 ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו ףורפיוא ןַא סנייז עבַאגסױא רעשיליוּפ ַא ןיא
 זיא רע .,.ָאידַאר ןשילגנע ןופ --- ןעמונעג סע טָאה יז .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 -כיו רעד סע זיא ךעלטנגייא, :טגָאזעג ןוא ןעמונעגרעביא קרַאטש ןעוועג
 ,"ןבעל ןיימ ןיא דָאירעּפ רעטסקיט

 -נוב יד ןופ טייקיטעט רעד רַאפ גרָאז יד ךיוא רע טלייט קיטייצכיילג

 רעד ןופ ורענ רעלַארטנעצ ַא ןעװעג זיא רע .סעלַאה-ייט ןוא ןכיק עשיד
 טנַאה ןייז ןיא ןענייז זיולב טשינ .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב
 -ַאב ריא ןעוװעג ךיוא זיא רע רָאנ ,גנוגעוװַאב רעד ןופ םידעפ ךס ַא ןעוועג

 רע טָאה טיײקיזָאלטומ ןוא שואי ןופ ןטונימ ןיא .רעזייוו-געוו ןוא רערעטסייג
 ןפמעק ןוא ןבעל וצ ןליוו םעד טמערַאװעגפיוא ןוא טרעטנומעגפיוא ןשטנעמ
 ךָאנ רע טָאה םינינע עשיטקַארּפ ליפ טימ ןעמונרַאפ ןילַא .אנוש ןגעק
 עלַאגעלמוא יד ןוא עשטייד יד ןענעייל וצ ףיוא טייצ ןרָאּפשוצּפָא ןזיוװַאב
 ךיוא טָאה רע) עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד רַאפ ןביירש וצ ךס ַא ןוא עסערּפ
 .(ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןגעוו רושָארב ַא טסַאפרַאפ

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד .1942 ילוי רעלַאטַאפ רעד ןעמוקעג זיא'ס

 -גילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ עיצַאדיװקיל יד
 "יו ןופ קנַאדעג םעד טײרּפשרַאפ טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו ,םולב .עק

 ןריפסױרַא ןזָאל טשינ ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,דנַאטשרעד

 יצירואמ טימ ןעמַאװצ רע טרעװ רעוט עשידנוב יד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא
 -עפנָאק רעלעיצעּפס רעד ףיוא דנוב ןופ רעטערטרַאפ סלַא טמיטשַאב ךעשזָא
 -קורטסניא רענעמוקַאב רעד טימ םכסה ןיא .,ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ ץנער
 טשינ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד עיצַאגעלעד עשידנוב יד טקידייטרַאפ ,עיצ
 ,דנַאטשרעדיװ ןטלפייווצרַאפ ןטריזינַאגרָא ןַא ןלעטש ןוא ןריטרָאּפעד ךיז ןזָאל

 ןופ רעייטשרָאפ יד זילב טציטשעגרעטנוא גַאלשרָאפ םעד ןבָאה רעדייל
 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא סולשַאב ןייק ןוא טנגוי רעשיטסינויצ רעד

 ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ טּפַאכעג ןעמולב ןעמ טָאה 1942 טסוגיוא 8 םעד

 ןפיױלטנַא וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס ,עקנילבערט ןייק ןריפוצקעווַא
 ,ןעגנערבמוא ןוא ןריטרָאּפעד םוצ ןרָאװעג ןעמונעג רע זיא לָאמ עקינייא
 עשירעדרעמ יד ןופ ןסיײרוצסױרַא ךיז ןעגנולעג םיא זיא לָאמ סעדעי רעבָא
 טיבעג ןפיוא רע זיא ןעוועג .טלעטשעגוצ ןיילַא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא .לגענ

 רעדניק ענייז זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ,ןטַאטשרַאװ-רעטשרעב יד ןופ
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 רעטסעװש-ןקנַארק ןופ לוש רעד טימ טריפעגנָא טָאה עכלעוו ,יורפ יד ןוא
 ,טריפעגסױרַא לוש רעד ןופ לַאנָאסרעּפ ןטימ ןעמַאזוצ ןרעוו ,סַאג עשנעג ףיוא

 זיא ,טױט םוצ ןייג ןילַא עטסטנעָאנ ענייז ןוָאל טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ףוס-לכ-ףוס .ןעייר יד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז ךיוא ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג רע

 -ןקנַארק יד טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןעװעטַארוצּפָא ןעגנולעג טלָאמעד זיא

 סעיצקעלעס עלַא ןופ ןרעװ וצ לוצינ ןעגנולעג זיא ןעשַארבַא .רעטסעוװש

 עכעלטרָאװטנַארַאפ עיינ רעביא םיא טיג ײטרַאּפ יד ןוא ,סעיצַאטרָאּפעד ןוא

 ,סעבַאגפיוא

 ןיא ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ַא ןפַאשעג טרעװ 1942 רעבָאטקָא ןיא

 ענייא .דנוב רעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עלַא ןיירַא ןעייג סע ןכלעוו

 ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןטיירגוצ ןעוועג זיא ןבַאגפיוא עטסקיטכיװ יד ןופ

 -ץבילברַאפ םעד ןרעמַאקזזַאג יד ןיא ןריפקעװַא ןוואורּפ טעוו'מ ןעוו לַאפ ןיא

 -ַאב ןרעו לימדיינש קערעב טימ ןעמַאזוצ םולב עשַארבַא .ןדיי טשער םענ

 -ַארבַא ,טעטימָאק-רינידרָאָאק םעד ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד סלַא טמיטש

 -ַאּפָארּפ ןייז ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ םוידיזערּפ ןיא ןיירַא ךיוא זיא עש

 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ויטקַא רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ .עיסימָאק-עדנַאג

 ,עקדַאלװ עטרבח טלייצרעד ןכָאװ ענעי ןופ ,דנַאטשּפױאיָאטעג רעװעשרַאװ

 רעמַאזניימעג רעד ייב םיא טימ ןפָארטעג ךיז טייצ וצ טייצ ןופ טָאה עכלעוו

 גנוניואוו רעד ןיא ןטסידנוב עויטקַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא זיא טָא :טעברַא

 גנופַאש רעד ןגעוו רעביא-טיג עשַארבַא .5 עלימ ףיוא ףאזאליפ רבח ןופ

 "וצ; עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ

 יו ןטנּפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא ןוא תוחוכ ענעבילבעגרעביא עלַא ןעמענוצפיונ

 טנַאה ןיא רעוועג טימ ,ןעמענ ןזָאל טשינ ךיז ןעמ רָאט רעמ --- ,דנַאטשרעד

 רעד טריפ סע ןיהואוו ןיוש טסייוו ָאטעג רעד --- ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןעמ זומ

 רבח רעטייוו טגָאז --- קיניײו ןענייז רימ ,תמא; -- *..!ןענָאגַאװ יד ןופ געוו

 ןענייז רעוט ןוא רעדילגטימ ערעזנוא ןופ לייט רעטסערג רעד -- עשַארבַא

 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ,ןײלַא טשינ ןענייז רימ רעבָא .ןרָאװעג טריפעגסיורַא

 טציא ןזומ רימ .ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא ךיוא ןיוש ןבָאה ןעגנוריּפורג ןוא

 יד ןיא .רעּפעש יד ןיא ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,יד טימ טעברַא יד ןריפ

 ןריזינַאגרָא ןעמ זומ ,ןשטנעמ ערעזנוא ןטעברַא סע ואוו ןטרָאד ,ןקירבַאפ

 ןפַאשנייא זומ ןעמ ,ףמַאק ןוויטקַא ןַא וצ ןטיירגוצ ףרַאד ןעמ עכלעוו ,סעּפורג

 טייוו יו ןוא טייז רעשירַא רעד טימ טקַאטנָאק ןרעגנע ןַא ןּפינקנָא ,רעוועג

 ףמַאק ןיא ןענייז סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ָאטעג ןופ ןעמענסיורַא ךעלגעמ

 ,"קיטיונ טשינ

 :דנַאטשפױא םעד ברע לקירבַאפ-רעװעג ַא ןיא םיא יז טעז טָא ןוא

 ,טעברַא עקיזָאד יד עדייב ןרילָארטנָאק סענָאלב קערוי ןוא ןַאמלעדע קערַאמ;

 -ַארבַא זיא 32 עקסרעי עטנעיווש ףיוא עּפורג-ספמַאק רעד ןופ המשנ יד רעבָא

 .ָאד רע זיא טציא ךיוא .גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ָאד ךיז טזײװַאב רע .םולב עש
 ןוא טײקכעלכַאז ןייז .טומ וצ ןדעי טיג גנוטלַאה ערעכיז ןוא עקיאור ןייז

 -עג ןרעװ עכלעוו ,ןרעלעפ ןרעסעברַאפ וצ וצ קרַאטש ןפלעה גיוא טינעג

 ,*טכַאמ
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 רעד םורָא עיגרענע ןייז טרירטנעצנָאק עשַארבַא טָאה טייצ רענעי ןיא

 -ורּפסיױא ןוא טכַאניײב ןטעברַא טגעלפ ןעמ .ןטַאנַארג -טנַאה ןופ עיצקודָארּפ

 יד ןשיװצ ץַאלּפ ַא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סעבָארּפ יד .,גָאטײב ןריב

 -עקלעפַאב עשידיי עקימורַא יד טָאה ןסיירפיוא יד תעב .עקזינ ןוא עלימ ןסַאג

 ,ָאטעג ןיא ןטַאנַארג ןיירַא ןפרַאװ ןשטייד יד זַא ,טניימעג גנור

 ַא ,עשַארבַא .ןכָארבעגסיױא זיא דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ רעד

 -עג ןָא ,רענלעז רעטושּפ ַא יװ ןפמַאק יד ןיא לײטנָא טמענ ,רעכַאװש שיזיפ

 רעפמעקיָאטעג יד ןשיװצ טייהנזעװנָא עזיולב ןייז רעבָא ,טנַאה ןיא רעוו

 -עג ַא ךרוד רע טָאה טכענ עטשרע יד ןיא ,לַארָאמ-ףמַאק רעייז טקרַאטש

 ףיוא רענייפ ןָאעל ר"ד רעריפ ןשידנוב םעד ןבעגעגרעביא ןָאפעלעט ןעמייה

 ןיא גָאט םעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,טכירַאב ַא טייז רעשירַא רעד

 םעד תעב ןעמַאװצ ןעװעג םיא טימ זיא סָאװ ,ןַאמלעדע קערַאמ .ָאטעג

 רענַאקשישטנַארפ ףיוא טכַאלש רעקיגָאט-ייווצ ַא ןגעוו טלייצרעד ,דנַאטשפיוא

 ,ךרוד ָאד ןריפ רעפמעק יד; :1943 יַאמ שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא 0

 ןוא געט ייווצ טרעיוד יז ,ןטכַאלש עטסנטלעז יד ןופ ענייא ,ןעמונעג שינכעט

 -ַארג ַא ןופ .ןשטנעמ ערעזנוא ןופ טנעצָארּפ קיצפופ ריא ןיא םוא ןעמוק סע

 תעב ןטנעמָאמ עטסרעװש יד ןיא .(לימדיינש) קערעב טלַאפ סיירפיוא-טַאנ

 ןיילַא .עשַארבַא קיטסײג רעטנוא טלַאה ,ןריולרַאפ ןיוש זיא ץלַא טעמכ

 טיג ןוא רעמ זנוא רַאפ טײדַאב טייהנזעװנָא ןייז רעבָא ,טשינ רע טפמעק

 ןעוו ."רעוועג עטסעב סָאד ןבָאה ןופ ןייזטסואווַאב רעד יו ,תוחוכ רעמ זנוא

 .טשינ רעד זיא ,ףירגנָא ןיא ןייג וצ ןעמוקעגסיוא זיא רעפמעקדָאטעג יד

 .ןעגנַאגעגטימ ייז טימ עשַארבַא רעטנּפָאװַאב

 -עגרעביא יז ןוא האווצ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ןפמַאק-ָאטעג יד תעב

 ,האוצ רעד ןיא .שטיװָאנַאמָאר רבח םעד ,רעפמעק יד ןופ םענייא ןבעג

 ךיא , :טגָאזעג עשַארבַא טָאה ,יורפ ןייז וצ טריסערדַא ןעוועג זיא סָאװ

 ערעזנוא לייצרעד .,טכילפ רעטליפרעד ַא ןופ ןייזטסואווַאב ןטימ ברַאטש

 רֶע ביא ."רעטָאפ רעייז ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןגעוו רעדניק

 סָאװ םעד ןגעװ זיולב זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןפרואוורָאפ טכַאמעג ךיז טָאה

 לפיוו ,טייצ ליפ ױזַא טעמדיוועג טשינ יורפ רעד ןוא רעדניק יד טָאה רע

 ,טלָאװעג טָאה רע

 ךרעב ןופ עּפורג ַא ,ןרָאװעג טרידיווקיל קיטולב זיא דנַאטשפיוא רעד

 ,טייז "רעשירַא;א רעד ףיוא ךיז ןעמוקַאכוצסױרַא טגנילעג רעפמעק 0

 -ַאק יד ןיא עטעשטרָאקעגנייא ,ץומש ןיא תעל-תעמ ייווצ ןעגנערברַאפ ןכָאנ

 קידנעמוקסיורַא .עשַארבַא ןעװעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .ןרער-עיצַאזילַאנ

 ,טיוט רעד טרעיולעג טייז *רעשירַא; רעד ףיוא ךיוא טָאה ,רעייפ-ָאטעג ןופ

 -ַאק יד ךרוד רעפמעקטימ ענייז טימ ןעמַאזוצ רע זיא ָאטעג ןקידנענערב ןופ

 רעסָאניּפמַאק ןיא ןטרָאד ןופ ןוא לייט ןשיליוּפ ןיא סױרַא ןגעוו-עיצַאזילַאנ

 -וצ דלַאב זיא ןוא דלַאװ ןיא ןביילב טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע .,דלַאװ

 ןיא ןעמענוצליײטנָא טייז *רעשירַאא רעד ףיוא ידכ ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקיר

 ,טעברַא רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד

 ןעמוקקירוצ ןתעב טלָאמעד ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ עטנָאנ ַא
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 ,טרַאדעגסיוא ןעוועג זיא עשַארבַא; :טרעדלישעג ױזַא םיא טָאה ,דלַאװ ןופ

 זיא רע .ָאטעג ןיא תופירש יד ןופ טנערברַאפ ןּפיל יד ,קירעזייה .,ןָאּפש ַא יו

 -עיצַאזילַאנַאק יד ןיא ןציז ןופ טליופעגכרוד םידגב יד ,טקיזיילרַאּפ ןעוועג

 ןייז זיא ָאטעג ןקידנפמעק ,ןקידנענערב ןיא, זַא ,טגָאזעג טָאה רע ."ןרער

 ?ץעשרַאװ טייז רעשיליױוּפ רעד ףיוא יו ,רעסעב ליפ ןעוועג ליפעג-טסבלעז

 ,טרָא ןלעיצעּפס ַא םיא רַאפ ןפַאש וצ ןעגנואימַאב ןכַאמ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו

 :טגָאזעג ןוא טריוורענעד ןרָאװעג רע זיא ,םעװקַאב ןליפ ךיז לָאז רע ואוו

 , . . *טשינרָאג רימ טמוק סע ,סעיגעליווירּפ ןייק טשינ רימ טמוק סע;

 ייב הריד רעוויטַאריּפסנָאק ַא ןיא טנדרָאעגנייא קיליײװטיײיצ םיא טָאה'מ

 -רעטנוא יד טימ טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע .עקדַאלװ עט'ח רעד

 רע טָאה ןעגנובעלרעביא ערעװש יד ףיוא טקוקעג טשינ .רעוט עשידרע

 טייצ ךָאװ ַא ךָאנ .קיטעט ןרָאװעג רעדיוו זיא ןוא טייקיאור ןייז ןטלַאהעגנייא

 ,עיזיווער ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא הריד רעד ןיא .טרסמעג םיא ןעמ טָאה

 ןסָאלשרַאפ רָאנ ןעמונעגוצ טשינ ןעמ טָאה ןעקדַאלװ ןוא ןעשַארבַא רעבָא

 יװ ױזַא ,ָאטיױא ןַא טימ ןעמענ ייז ןעמוק דלַאב טצוו'מ זַא ,טגָאזעג ייז טָאה'מ

 -פיוא ןוא ןעמוקעג טשינ זיא רענייק ןוא טייצ ערעגנעל ַא טרעיודעג טָאה'ס

 ןזָאלוצּפָארַא ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,טנעקעג טשינ ךיוא ייז ןבָאה ריט יד ןכערב

 ,רעטצנעפ ןכרוד קָאטש ןטרעפ ןופ ךיז

 רעכעלייל יד ןדניבוצפיונוצ --- עקדַאלװ טלייצרעד -- ןָא ןבייה רימ;
 עטכַאמעג יד .קידנגייוש ןטעברַא רימ .טײקרַאטש רעייז ןוװאורּפוצסיױא ןוא

 "נוא ךיז טניפעג סָאװ ,גנוצײהַאב רעלַארטנעצ רעד וצ וצ רימ ןקיטסעפ רונש

 רעטשרע רעד ךיז לָאז רעוװ :עגַארפ יד טײטשטנַא טציא ,רעטצנעפ ןרעט

 ,ןעמוק זנוא ךָאנ טעװ ןעמ זיב ןטרַאװ ןוא ןציז זַא ,רָאלק זיא'ס ? ןזָאלּפָארַא

 ןָא ךיז ןבייה רימ .ןבעל וצ סנַאש ַא ָאד רשפא זיא ױזַא ,טיוט רערעכיז ַא זיא

 ךיא .ןעװעטַאר עטשרע יד ךיז לָאז ךיא זַא ,וצ טייטש עשַארבַא ,ןרעּפמַא

 ,טעברַא רעד וצ קיטיונ ןיב ךיא ,ןעזסיוא ןשירַא ןַא בָאה ךיא ,רעגניי ןיב

 רע .ןבעל ןייז ןופ טייקיטכיוו רעד ןיא ןגייצרעביא םיא וואורּפ רעדיוו ךיא

 ןצונ רעמ רעכיז טעװ רע ;רעדניק ןוא יורפ ַא טָאה רע ;רעריפ רעד זיא

 ןייא רע טמיטש ךעלדנע .ןעװעטַאר טשרעוצ ךיז זומ רע ; ךיא יוװ ,ןעגנערב

 ןיא טרעוו זייווכעלסיב ,ןפָאלש טעוװ זיוה עצנַאג סָאד זיב ןטרַאװ ןזומ רימ

 ךיש יד סיוא טוט ,גנונעדרָא ןיא ךיז טגנערב עשַארבַא ,ליטש זיוה ןצנַאג

 רימ .שיורעג ןייק ןכַאמ טשינ ןלָאז ייז ,זלַאה םעד ףיוא ןָא ייז טגנעה ןוא

 רָאּפ ַא ןטרַאװ ,קירטש יד ּפָארַא קיטכיזרָאפ ןזָאל ,עירטקעלע יד סיוא ןשעל

 טּפַאכ ,רעטצנעפ ןרעביא רעביא ךיז טגייב עשַארבַא .ליטש זיא'ס ,טונימ

 טימ וצ ךיז רעה ךיא .שינרעטצניפ רעד ןיא טדניװשרַאפ ןוא רונש יד ןָא

 ןוא לַאנק רעקיכליה ַא ךיז טרעהרעד גנולצולּפ .םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא

 -נורַא זיא עשַארבַא ,ןסירעגרעביא ךיז טָאה רונש יד .יירשעג קידרעמָאי ַא

 . . . "ןלַאפעגרעט
 -עגקעװַא רעטעּפש ןענייז עקדַאלוװ ןוא עשַארבַא רעטעדנואוורַאפ רעד

 -רעבירַא ןעשַארבַא ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ןוא ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריפ

 -דַאלװ) ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש זיא רע ןענַאװ ןופ ,ָאּפַאטשעג ןיא טריפעג
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 ןעמוקעגמוא זיא ױזַא ,(יײצילָאּפ ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ןזיװַאב ןעמ טָאה ןעק

 , . . םולב עשַארבַא רעװַארב ,רעלעדייא רעד

 ,טיוט ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז

 .טרעיולעג ייז ףיוא ןרָאי עכעלקערש ענעי ןיא טָאה סָאװ

 טמיטשַאב םיא רַאפ עשרַאװ ןיא גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה 1945 ןיא

 .ירַאטילימ יטוטריוו גנונעכייצסיוא עשירעטילימ יד

 .(קרָאו-וינ -- ענליוו) רַאלָאטס עביל ןוא (ןליוּפ) .ֿפ .א ןופ עיצַאמרָאפנוא : .ב

 ָאטעג יר : טרַאה .י .1946 קרָאי-ןינ ,טננוי ַא ןופ עטכישפצג יד : ץרעה .ש .ו

 ןיא רָאי ףניֿפ ; ןײטשדלָאג דרַאנרעב .1944 קרָאי-וינ ,(ןצמַאלפ ןיא ָאטעג) ןדלצה

 :וקצעשזיזדנעימ לעטלעּפ עלעגייפ --- עקרַאלוװװ .1947 קרָאי-וינ ,ָאטשנ רװעטרַאוװ

 ָאטענ ירד :ןַאמלעדע קערַאמ .1048 קרָאי-וינ ,רעיומ-ָאטשג ןטייז עדייב ןופ

 קרָאי-וינ ,םשה שודיק ,1948 קרָאי-וינ ,(ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא) טפמצק

 ביבא-לת ,עשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח :טדַאטשיינ ךלמ .8

 .קרָאי-וינ ,1944 רעבמעצעד ,טייצ רצונוא : ץרַאוװוש .ּפ .8

 ץרעה .ש י

0 

 שיפפעלק ?אכימ

 יד טימ ףמַאק ןיא ןלַאפעג --- עשרַאװ ןיא 1912 לירּפַא 17 םעד ןריובעג

 ,1943 לירּפַא 20 םעד ,דנַאטשפיױאדָאטעג רעװעשרַאו ןתעב סיצַאנ
 -נָא סנעמעוו ,החּפשמ רעשינבר רעטגייווצרַאפ-טיירב ַא ןופ טמַאטשעג

 רָאי 30) שיפּפעלק לעװנַאז לאומש ןעוועג זיא טנַאטנעזערּפער רעטסנעעזעג

 ןיא טַאניבַאר ןופ שאר רָאי 30 בורק ןוא הארוה-הרומ רָאי 46 ,הבישי-שאר
 ןבָאה ןדיי ןעו .רבד-םש ַא ןעוועג זיא עלעװנַאז 'ר ןעמָאנ רעד .(עשרַאװ
 'ר וצ ןייג ףרַאד'מ ,ונ --- :ןגָאז ןעמ טגעלפ ,ןכיילגסיוא ךיז טנעקעג טשינ
 ןרָאי עגנַאל וליפַא ןצונַאב טגעלפ'מ סָאװ ,לטרעוו ַא -- הארוה-הרומ עלעוװנַאז
 ,(1902 ןברָאטשעג) טיוט ןייז ךָאנ

 ןעוועג ןענייז (ַאירַאמ) עזיור-םירמ רעטומ יד ןוא בקעי רעטָאפ סלאכימ
 רע זיא 1905 םורַא .דיסח ַא ןעוועג בקעי זיא ןרָאי עגניי יד ןיא ,רערעל
 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד יירטעג ןבילבעג ןוא דנוב ןיא ןטערטעגניײרַא
 ךיז רע טָאה דנוב ןיא ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב גנוגעוו
 רעטעּפש) ןייטשנעטכיל לארשי טניירפ עטנָאנ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהעג
 ;רעסישזער רעטמירַאב רעטעּפש) ןַאמרעה דוד ,(שזדָאל ןיא דנוב ןופ רעריפ
 רעקיטומ ַא ,רעדיינש ַא) רענקיר ןָאמָאלַאס ,(רעטעפ ַא סדוד ןעוועג זיא בקעי
 רעקיצנַאװצ עטשרע יד ןיא ןברָאטשעג ,טסידנוב רעיירט ןוא רענָאיצולָאװער
 ןוא ןלױּפ ןיא רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב רעטעּפש) רעיימ דוד ןוא (ןרָאי
 ,(הלהק) ענימג רעד ןופ לוש ַא ןיא ןעוועג בקעי זיא רערעל .(עקירעמַא

 רַאפ גנוגעװַאב רעד ןיא סערעטניא ןקרַאטש ַא טַאהעג רע טָאה קיטייצכיילג
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 סעיצקַא ייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רענרעדָאמ ַא

 (המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ) טכעלטנפערַאפ ךיוא ןוא ןעגנוטַארַאב ןוא

 ןרָאי יד ןיא בקעי טָאה יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .עיטַאמָאטסערכ-שידיי ַא
 ,רערעל רעװעשרַאװ עּפורג ַא וצ טרעהעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע
 -עג יד ןיא ךַארּפש עשידיי יד ןריפנייא רַאפ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ
 ,ןלוש עכעלטפַאשלעז

 ןיא טעברַא רעמַאזניימעג ייב ןבקעי טימ טנעקַאב ךיז טָאה עזיור-םירמ
 -עשרַאװ יד ןופ גינעק, ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא יז .דנוב ןיא ןוא לוש רעד

 .עקרעשוקַא ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיא רעטומ ריא .ןָאמָאלַאס *רעשדלעפ רעוו
 ענייא) .סעקטסידנוב עוויטקַא ןעוועג יז יװ ןענייז רעטסעװש יירד עריא
 ,(ןַאמלוש רָאטקיװ רעביירש ןוא רעוט ןשידנוב ןטלַא ןופ יורפ יד ןעוועג זיא

 ַא ןיא ןירערעל ַא ןעועג רעטומ סלאכימ זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןופ רעריפ יד ןופ ענייא סלַא וװיטקַא ןעוועג ךיוא זיא יז .לוש "רענכעשוװָאּפ,
 טָאה ָאטעג ןיא .ןלוש *שנכעשווָאּפ, יד ןיא רערעל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןעמייהעג ןיא רערעל יד ןטערטרַאפ יז
 ןשידנוב ןעמייהעג ןיא ךיוא יוװ ,טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד סָאװ ,ןענייארַאפ
 -שילוּפ רעד ןופ ןערב ןיא זיא דנוב רעד ןעוו ,1920 ןיא ,טעטימָאק-לוש
 רעמייהעג רעד זיא ,לַאגעלמוא ןרָאװעג טרעלקרעד המחלמ רעשיטעווָאס

 רעד ןיא ןעוועג עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ טַאירַאטערקעסיײטרַאּפ
 ךיוא ןבָאה'ס ואוו ,28 אקסרעי .ווש ףיוא) ןָאמָאלַאס עילימַאפ רעד ןופ הריד
 .ןרעטלע סלאכימ טניואוועג

 ,רעפסָאמטַא רעשיטסילַאיצַאס-שידיי ַא ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא לאכימ
 -פיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא לָאר ןייז וצ טריפעג םיא טָאה סָאװ ,געוו רעד
 -טנַא רעשינַאגרָא ןופ טַאטלוזער ַא ןוא רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא ,דנַאטש

 ,גנולקיוו

 ןופ רעטעּפש ןוא יקוב ןופ ןלוש-לטימ יד ןיא ךיז רֶע טָאה טנרעלעג
 ןיא ןעמוקעגנָא רֶע זיא ,רָאי 18 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו .,ןייארַאפ-רערעל
 ןופ םָאלּפיד ַא טימ טקידנעעג טָאה רע סָאװ ,םוקינכעטילָאּפ רעװעשרַאװ
 ,1939 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע רעינישזניא ןַא

 םעד ךרוד קיטעט רקיעב ןעוועג רע זיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא
 ןוא ןעגניר עּפורג-ןטנעדוטס רעשיאייטרַאּפ רעד ךרוד ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ןוא רָאה עלעה טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא .ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס
 עשיטסירעטקַארַאכ יד טימ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג רע טָאה ,ןגיוא עיולב
 ןעוועג רע זיא ןרעטשנגרַָאמ ןוא ןעגניר ןיא .םינּפ ןכעלגנעל ןייז ןופ ןכירטש
 -סיוא ,גנוגעוַאב רעד טייצ ךס ַא ןבעגעגקעװַא טָאה רע .עטסוויטקַא יד ןופ
 ןעועג קידנעטש רע זיא ,טייקטסיירד רעכעלנעזרעּפ טימ ךיז קידנענעכייצ
 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג וליפַא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןָאט וצ ףור ןדעי ףיוא טיירג

 ,ןרַאפעג
 רעד ןיא ,1924 ןיא ןזיװעגסױרַא רע טָאה טייקיטומ עכעלנעזרעּפ ןייז

 -ָארטש עקידנסייר יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע ןעוו ,גנוציילפרַאפ רעסיורג
 עטַאכ רעקידנעמיוװש ַא ןופ ןוא (עיצילַאג:ברעמ) ץעיַאנוד ךייט ןופ ןעמ
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 ָאידַאר ןכרוד םיא טָאה טַאיװָאּפ ןופ עטסָארַאטס רעד .דניק ַא ןעמונעגסיױרַא

 טיירג קידנעטש .טייקשידלעה ןוא שפנ-תריסמ ןופ רעטסומ ַא יו טלעטשעג

 -יװ ןיא ןפָארטעג טפָא םיא ןעמ טָאה ,הנכס ַא טָארד'ס ואוו ,ןטרָאד ןייג וצ

 ןיא ןטנעדוטס עשיטסישַאפ-שיטימעסיטנַא יד טימ ןגעלשעג ןוא דנַאטשרעד

 ךיוא ךיז טָאה לאכימ .טרידוטש טָאה רע ואוו ,םוקינכעטילָאּפ רעװעשרַאװ

 ענוג רעטסעווש ןייז ןוא לאכימ

 -ַאעט ןשיליוּפ ןיא טנגוי רעשידנוב ןופ עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא טקילײטַאב

 ,ינילָאסומ רָאטַאטקיד ןשיטסישַאפ ןופ עסעיּפ ַא ןריפפיוא ןתעב יווָאדָארַאנ רעט

 סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאמ עשידנוב עסיורג עלַא ףיוא

 -וגרַאמ ןופ ןטסעפ-ןרוט עקיטכערּפ יד ףיוא ךיוא יו ,ןעזעג םיא ןעמ טָאה

 ךס ַא ייב ןבָאה טייקכעליירפ ןוא טייקיטומטוג ,טײקיצרַאהטוג ןייז .ןרעטש

 גנומענַאב ןייז ןיא .םיא וצ טפַאשטניירפ ןוא טײקמערַאװ ַא ןפַאשעג םירבח

 רענלעז רעכַאפנייא ןַא יו טריפעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא תוטשּפ ןעוועג זיא

 ,גנוגעווַאב רעד ןֹופ

 ןופ עיצַאדיוװקיל רעד רַאפ ךָאנ .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 ןיא טרעדנַאװעג טָאה רע .ןטילעגנָא ךס ַא ךיז רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ

 זיא רעטעּפש .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע זיב רעטרע ענעדיישרַאפ

 טשינ רע טָאה טייצ ערעגנעל ַא .גנודניצנָא-ןעגנול ַא ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע

 ,רעטומ רעד ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאדַא .תוחוכ יד וצ קירוצ ןעמוק טנעקעג

 ;קצָאװטָא ןיא תואירב עירָאטַאנַאס רעד ןיא טנדרָאעגנייא םיא ןעמ טָאה

 ,1942 גנילירפ ןעוועג זיא :סָאד
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 רעלַאטַאפ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןכָאװ עכעלטע ןפָאלעגרעביא ןענייז'ס

 סלאכימ .עקנילבערט ןייק גנַאג ןופ ביױהנָא רעד -- 1942 ילוי 22 ןופ גָאט

 יד םיא ךָאנ ,געט עטשרע יד ןיא דלַאב ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא בקעי רעטָאפ

 ןרָאװעג ןעמונעג ךיוא ןענייז שדוח ןופ ףוס םוצ ,ןָאמָאלַאס עבָאב עטלַא

 יורפ יד -- עטוג עמומ ןייז טימ ןעמַאזוצ םירמ רעטומ סלאכימ עקנילבערט ןייק

 קירעי-ןייא ןוא עזָאר יורפ ןייז טימ ןבילבעג זיא לאכימ .ןַאמלוש רָאטקיװ ןופ

 ענעבילבעגנבעל יד ןעװעטַאר וצ ידכ .עניג רעטסעווש ןייז ךיוא יו ,לרעטכעט

 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןריפוצסיורַא ייז ןסָאלשַאב רע טָאה ,החּפשמ ןייז ןופ

 -פיואמוא ןַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןכָאװ ןוא געט ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 טרעיולעג ןבָאה סָאװ לגענ ,טיוט ןופ לגענ יד ןופ ךיז ןסייר רעכעלרעה

 רע טָאה ,רַאפעג-טיוט רעד טימ םינּפ-לא-םינּפ רדסכ .טירש ןוא טירט ףיוא

 ןטימ יורפ יד .טיײקטשרעהַאבטסבלעז ןוא טומ ןרעיוהעגמוא ןַא ןזיװעגסױרַא

 רעד ףיוא ןירעניד-זיוה רענעזעוועג ַא סרעייז ייב טנדרָאעגנייא רע טָאה דניק

 -ַאב ייז ןעמוק לאכימ טגעלפ טּפָא .ףרָאד ַא ןיא רעטעּפש ןוא טייז רעשירַא

 טנדרָאעגנייא זיא דניק סָאד .ןעמענקעװַא טזומעג ייז רע טָאה ףוסל ,ןכוז

 ייב טעברַא ןעמוקַאב טָאה יורפ יד ןוא זיוה םימותי שילױּפ ַא ןיא ןרָאװעג

 טָאה'מ ,ןרָאװעג קנַארק לייוורעד זיא רעטסעװש יד ,עילימַאפ רעשיליוּפ ַא

 ,לאכימ .ןברָאטשעג זיא יז ואוו ,לָאטיּפש ןיא עיצַארעּפָא ןַא טכַאמעג ריא

 ןטײלגַאב וצ יז ןזיוװַאב ךָאנ ןבָאה םירבח עטנעָאנ עּפורג ַא ןוא יורפ ןייז

 ןדמערפ ַא רעטנוא הרובק וצ ןעמוקעג זיא יז ואוו ,םלוע-תיב ןכעלטסירק ןפיוא

 ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ רעירפ עניג טָאה ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא יו .,ןעמָאנ

 ןענייז סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג לָאצ ַא טעװעטַארעג שפנ-תריסמ טימ

 .עקנילבערט ןייק ןרעוו וצ טריפעגקעװַא סענָאגַאװ יד ייב ןענַאטשעג

 ייוצ ןוא רעטעברַא ןשיליױּפ ןטנַאקַאב ַא קנַאד ַא טָאה ןיילַא לאכימ

 עכלעוו ,(ַאקסלַאכימ ַאנַא ןוא ַאקציװַאס ַאשירַאמ) ,סעקווָאסעּפעּפ רעטסעווש

 -רעטנוא עשידיי יד רַאפ טעברַא-ףליה רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא ללכב טָאה רע

 ןוא ןקיטכענוצרעביא ואו רעטרע עקינייא ןפַאשעג ךיז ,רעפמעק עשידרע

 -מוא ןעוועג זיא סע ןוא טכַאמרַאפ שיטעמרעה ןעוועג ןענייז ןריט עלַא ןעוו

 ןפיוא ןיײגקעװַא רע טגעלפ ,ּפָאק ןרעביא ךַאד לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ךעלגעמ

 ,תובצמ יד ןשיוװצ ןקיטכענרעביא ןטרָאד ןוא םלוע:תיב

 -טסיירד ןייז קנַאד ַא רָאנ ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה לָאמ עקינייא

 םעד ןּפוטשוצּפָא ןעגנולעג םיא זיא גנוטלַאה רענעקָארשרעדמוא ןוא טייק

 סרעקנעה ןופ ןסירעגסױרַא טושּפ ךיז רע טָאה לָאמ ייווצ .לרוג ןלַאטַאפ

 יד ןשיװצ ףרָאד ןיא דניק ןוא יורפ רעד וצ ןרָאפ טגעלפ רע ןעוו .טנַאה

 לָאמ עכעלטע ןעמרַאדנַאשז םיא ןבָאה ,ןיקלַאמ ןוא שטשולט סעיצַאטס-ןַאב

 -עגנָא םיא ןבָאה ייז ,דיי ַא זיא רע זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ זיא ייז ,ןטלַאהרַאפ

 ןלַאפ ערעדנַא עקינייא ןיא ןעוועג זיא רעטסנרע .רעלגומש ַא רַאפ ןעמונ

 רעשידרערעטנוא רעד טימ טקַאטנָאק ןקידרדסכ ןיא ןענַאטשעג זיא לאכימ

 ןיא ךיז ןעמוקַאבנײרַא רע טגעלפ טפָא .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 ,לָאמנייא .םינינע ענעדיײשרַאפ ןקידיילרעד וצ געט עקינייא ףיוא ָאטעג

 ַא ףיוא טצעזעגפיורַא ,טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו
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 םירמ ןוא בקעי -- ןרעטלע סלאכימ

 רעד ןענַאװ ןופ ,ץַאלּפ-גאלשמוא ןפיוא טריפעגּפָא ךיילג ןוא ָאטױא-טסַאל
 ָאטױא-טסַאל רעד ןעוו ,.עקנילבערט ןופ סנוויױאיזַאג יד ןיא טריפעג טָאה געוו

 זיא רע .ןעגנורּפשעגּפָארַא לאכימ זיא ,סַאג עקסנילָאװ ןרָאפעגיײברַאפ זיא
 ןאמ- ס .ס ןַא ,רמוש רעד ןעוו .ןפָאלעג ןוא טלעטשעגפיוא קירוצ ךיז ,ןלַאפעג

 ,רעזייה יד ןופ םענייא ןיא ןייז וצ ןזיוװַאב ןיוש לאכימ טָאה ,ןסָאשעגסיוא טָאה
 טָאה 1943 רַאונַאי ןיא ,1942 ןופ םישדח עטצעל יד קעװַא ןענייז יױזַא

 ןיא טריטסערַא םיא טָאה'מ ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא טרסמעג םיא ןעמ
 טניואועג טלַאמעד טָאה רע .ןפיוק סעּפע ןײרַא זיא רע ואוו ,בלעוועג ַא

 .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ךס ַא טַאהעג בוטש ןיא ךיז ייב ןוא סַאג עקסנַאּפ ףיוא

 -עגרעביא םיא ןעמ טָאה ,טַאירַאסימָאק-יײצילָאּפ ןיא ןציז געט לָאצ ַא ךָאנ
 .ןײרַא ןָאגַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ךיילג זיא רע ,ןירַא ָאטעג ןיא טקיש
 ןטצעל רעייז ףיוא ןדיי רעטנזיוט טריפעג ןוא טרירעג טכַאנייב טָאה גוצ רעד
 ןיא .ןבעגעגרעטנוא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה לאכימ .עקנילבערט ןיא געוו

 רעטצנעפ-ןָאגַאװ ןופ סעטַארק יד טקַאהעגסיוא רע טָאה גוצ ןופ גנַאג ןטימ
 ןופ יירעסיש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,ןָאגַאװ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןוא
 םייב .לקער עצרוק סָאד ןסָאשעגכרוד זיולב םיא טָאה ליוק ַא .ךַאװ רעד
 ךיוא םיא ייב ךיז ןבָאה'ס .סופ ַא טעשטעילַאקעצ ךיז רע טָאה ןעגנירּפש
 יד טיינרַאפ ךיז ,עטַאכ רעשירעיוּפ ַא ןיא ןײרַא זיא רע .ןזיוה יד ןסירעצ
 קעװַא רע זיא טָאטש ןיא .עשרַאװ ןייק קירוצ טזָאלעג ךיז סופוצ ןוא ןזיוה
 וצ ידכ ,טייצ ךָאװ ַא ןסעזעג ייז ייב ןוא סעקווָאסעּפעּפ רעטסעווש ייווצ יד וצ
 .ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק

 יֵרַא רעד ףיוא רעגעלטכַאנ ענייז ןטיבעג טפָא רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 עכעלטע ןעגנערברַאֿפ ןטרָאד ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקניירא טגעלפ ןוא טייז רעש
 רעװעשרַאװ םוצ גנוטיירגוצ עטפַאהרעביפ יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס ,תעל-תעמ
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 ַא ןליּפש וצ ןעוועג טרעשַאב זיא ןלאכימ רעכלעוו ןיא ,דנַאטשפיױא-ָאטעג

 ,לָאר עשירָאטסיה
 טָאה רע .עיצינומַא ןוא רעוועג ןלעטשוצ ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןייז

 רעד ףיוא םירבח ערעדנַא טימ ןעמַאזצ :םינפוא ייווצ ףיוא ןָאטעג סָאד
 טגרָאזעג ןוא רעוועג ןעמוקַאב ןלעוװק ענעדיישרַאפ ןופ רע טָאה טייז רעשירַא
 טסנידרַאפ רעטסערג ןייז .ןײרַא ָאטעג ןיא סע ןריטרָאּפסנַארטרעביא ןרַאפ

 ןגעק ןיז-ילכ ןטעברַאוצסיא ךעלקירבַאפ ָאטעג ןיא ןלעטשקעװַא סָאד זיא

 טָאה גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ .אנוש

 -עכ ערעדנַא ןוא טימַאניד ,ןיזנעב םימוכס ערעסערג טפיוקעגנייא דנוב רעד
 יו טרידוטש שיפּפעלק לאכימ טָאה טייז רעשירַא רעד ףיוא ,ןלַאירעטַאמ עשימ

 ייברעד ,רעשעלפ:סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ,סעבמָאב ןריצירבַאפ וצ ױזַא
 ןשיסעּפעּפ ןטלַא ןַא ןופ ןעגנוזייוונָא עקינייא טימ טצונַאב ךיוא ךיז רע טָאה
 ןעוועג זיא'ס ואוו ,עכריק ַא ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןַאמכַאפ
 ָאטעג ןיא זיא גנוריפנָא סלאכימ רעטנוא .טקנוּפ-ףערט רעטדערעגּפָא רעייז
 ַא זיא עיצקודָארּפ יד םגה, .עיצַאקירבַאפ-ןפָאװ ַא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא
 רעוועג םוכס ןסיורג ַא סױרַא ןגעווטסעדנופ יז טיג ,עטושּפ ןוא עוויטימירּפ
 -- "ןעגנולײטּפָא ערעזנוא ןופ טפַארק-רעייפ יד קידנטײדַאב טקרַאטשרַאפ ןוא
 .(טפמעק ָאטעג יד) ןַאמלעדע קערַאמ ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ רעריפ ַא טלייצרעד
 זָאנ רעד רעטנוא; .עקדַאלװ טלייצרעד -- ?רעיומ ןרעביא טכירק לאכימ,
 .ךעלקירבַאפ עניילק ָאטעג ןיא רע טריזינַאגרָא סנטסָאּפ-ךַאװו עשטייד יד ןופ
 רעד ןופ סעּפורג רָאנ ךיז ןעניפעג סע ואוו םוטעמוא ,ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןיא
 יו הרבח רעד טימ רע טנרעל ,ןבוטש ענעטלַאהַאב ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק

 ,"ןטַאנַארג ןוא ןשַאלפ עקידנענערב יד ןטעברַאוצסיױא ױזַא
 רעד ףיוא טּפַאכעגסױרַא ךיז שיפּפעלק לאכימ טָאה לָאמ עטצעל סָאד

 ,הביס עכעלנעזרעּפ ַא טַאהעג טָאה רע .דנַאטשפיוא םעד ברע טייז רעשירַא
 רעד ןוא גָאט-סטרובעג רענעגייא ןייז ןלַאפעגסיוא זיא 1943 לירּפַא 17 םעד
 ַא ןעגנערברַאפ טלָאװעג רע טָאה .דניק קירָאי-ייװצ ןייז ןופ גָאט-סטרובעג
 טימ ןוא ָאטעג ןיא ןירַא רע זיא גָאט ןבלעז םעד .יורפ ןייז טימ העש רָאּפ
 -יצַאנ ןשירעדרעמ ןטימ ףמַאק ןשידלעה ןיא ןלַאפעג ןטרָאד רעטעּפש געט 3
 ,אנוש

 ,רעפמעקטימ ַא סנייז טלייצרעד םעד ןגעו ?ןעשעג סָאד זיא ױזַא יו

 :ןַאמלעדע קערַאמ רעטנָאמרעד ןיוש רעד

 ,טלגנירעגמורַא גנולצולּפ רימ ןרעוו רעמידיוב יד ןופ םענייא ףיוא,

 טשינ ןעק סע .ןשטייד יד ךיז ןעניפעג םידיוב ןבלעז ןפיוא זנוא ןבעל טרַאה
 ןעלקניוו ערעטצניפ יד ןיא .ּפערט יד ףיוא ךיז ןגירקסיורַא ןגעוו דייר ןייק ןייז
 יקסנוד קעוועס זַא ,טשינ ןעעז רימ .ןרעדנַא םעד רענייא טשינ ךיז רימ ןעעז
 רימ .,ףױרַא םידיוב ןפיוא ּפערט יד רעביא ןטנוא ןופ ןכירק רעזייהגנוי ןוא
 רימ .טַאנַארג ַא ןפרַאװ ןוא ןטניה ןופ ןשטייד יד ןלַאפַאב ייז יו טשינ ןעעז
 ךיז טיג שיפּפעלק לאכימ ןעוו ,טעשעג סָאד ױזַא יו טשינ וליּפַא ןקרעמַאב
 ןופ ןסָאשעג טָאה סָאװ ,טַאמָאטױא ןשטייד ַא ףיוא ךיילג ,סיוארָאפ סיד ַא
 ןעניפעג רימ תעב .,יירפ זיא געוו רעד זַא ,זיולב ןעעז רימ .ןעמיוק ןרעטניה
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 ןייז (טרַאּפשעגסױרַא ןיוש ןענייז ןשטייד יד ןעוו) םורַא העש עכעלטע ןיא

 "טַאמָאטיױא ןופ סעירעס ייווצ טימ ּפיז ַא יו טרעכעלעגכרוד רע זיא ,רעּפרעק

 | .(מפמעק ָאטעג יד)

 .רעב יד ןופ זיוה ןסיורג ןיא ,1943 לירּפַא ןט20 םעד סָאד זיא ןעשעג

 תונכש רעטנעָאנ ןיא ,(6 ַאװָאלָאװ -- 22 אקסרעי .,ווש) ןטַאטשרַאװ-רעטש

 ןטרָאד טָאה רע .ןרָאירעדניק ענייז טגנערברַאפ טָאה רע ואוו ,זיוה ןופ

 קערוי ןופ גנֹוריפנָא רעד רעטנוא גנולײטּפָא רעשידנוב רעד ןיא טפמעקעג

 -לעדע קערַאמ ןעוועג זיא ןָאיַאר-רעטשרעב ןופ טנַאדנעמָאק רעד) סענָאלב

 .(ןַאמ

 ןטרָאד ןוא ףיוה ןפיוא ןגָארטעגּפָארַא םיא ןבָאה םירבח:-ףמַאק ענייז

 -עג ןענייז טיבעג-רעטשרעב ןבלעז ןפיוא ןוא גָאט ןבלעז ןיא .ןעוועג רבקמ

 -סיוא זיא סָאװ ,ענימ רעטגיילעגרעטנוא ןַא ןופ סיצַאנ לָאצ עטסערג יד ןלַאפ

 עשטייד עטיוט לָאצ יד) שיפּפעלק לאכימ ןופ ןַאלּפ ןטיול ןרָאװעג טעברַאעג

 ,(100 זיב 80 ןופ ןרָאװעג טצַאשעג זיא סיירפיוא םעד ןופ טייל-,ס .ס

 ןיא 1943 יַאמ 11 םעד טָאה טיווש עיצַאטסדָאידַאר עשיליוּפ עמייהעג יד

 ךיוא ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ןפמַאק יד ןגעו טלעװו רעד וצ טכירַאב ריא

 -פיוא ןופ לייז ַא? ןעוועג זיא סָאװ ,שיפּפעלק לאכימ ןופ טיוט ןגעוו ןדלָאמעג

 -ַאב ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג עשיליוּפ יד טָאה 1944 ץרעמ ןיא ."דנַאטש

 ןשירעטילימ ןטסכעה םעד טימ ןשיפּפעלק ןופ קנעדנָא םעד ןרעַאב וצ ןסָאלש

 ןוא טסנידרַאפ ןסיורג ןייז רַאפ -- ירַאטילימ יטוטריוו ןעדרָא-גנונעכייצסיוא

 עלַא רַאפ גנורעַאב עשילָאבמיס ַא יװ ןוא דנַאטשפױאדָאטעג ןיא טייקשידלעה

 ,סיצַאנ יד ןגעק טנַאה ןיא רעוװעג טימ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ןוא ןבעל ןבילבעג ןענייז ַאנעריא לרעטכעט סָאד ןוא עזָאר הנמלַא יד

 ,קרָאי-וװינ ןיא ךיז ןעניפעג

 -רַאו) שטיוװָאקרעב-ןָאמָאלַאס עלעפ ןוא שיֿפּפעלק עזָאר ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 ךרַאנרעב .1048 ,קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןוֿפ ןרָאי יד ןיא .(קרָאו-וינ -- עש

 :ץרעה .ש .ו .194/ ,קרָאו-ןונ ,ָאטּשנ רטיווצשראו ןיא רָאי ףניפ ; ןײטמשדלָאג

 דנַאטשפיוא ןוא ןברוח :טדהַאטשיונ ךלמ .,1946 ,קרָאו-וינ ,טננוי ַא ןופ עטכישפשנ יד

 -יזדנעימ לעטלעּפ עלעגיופ --- עקרַאלוװ .1948 ,ביבא-לת ,ץעשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ

 -ַאטָעג יד :טרַאה .י .1948 ,קרָאי-וינ ,רעיומ-ָאטצג ןטייז ץדייב ןופ ; יקצעשז

 :ץרעה .ש ,1048 ,קרָאי-וינ ,םשה שודיק .1944 ,קרָאי-וינ ,(ןצמַאלֿפ ןיא ָאטעג) ןדלפה

 .1049 רעבמעטּפעס ,קרָאו-וונ ,טייצ רצונוא

 ץרעה .ש ?

 ךירדירפ ןמלז
 -עּפ םניא דנוב םוצ ןעמוקעג טנגוי רעװעשרַאו רעזנוא זיא זייווהחּפשמ

 ,טַאהעג הנותח ָאד ,ןסקַאװעגסױא ָאד :תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ דָאיר
 -סנבעל ןשיטסילַאיצָאס-שידיי םעיינ ַא ןטכעלפ ,סעילימַאפ ןעיוב ןעמונעג

 ,החּפשמ ןייז ןופ רעטשרע רעד ןעוועג טשינ זיא ךירדירפ ןמלז .רעגייטש
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 ייוצ ענייז טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה םיא רַאפ --- טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ
 רַאפ לוש-טנװָא רעד ןיא סנירעליש עניימ ןעוועג ןענייז יז : רעטסעווש
 ,1923-1921 ןרָאי יד ןיא ,51 עלימ ףיוא טנגוי-רעטעברַא

 ערעייז ןיא .רָאי 12711 ןופ לגניי ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ךירדירפ ןמלז

 ,לרעדורב גניי רעייז טימ ןעמירַאב ךיז ייז ןגעלפ ,רערעל ,זנוא טימ ןכערּפשעג
 זיא רעטָאפ רעד) .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעלַאמרָאנ ַא ןיא טייג סָאװ

 ןעמונעג ךיא בָאה רעטעּפש רָאי 4-2 ַא טימ .(דיי רעשידיסח ,רעמורפ ַא ןעוועג
 -קיש ַא יו טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע :טּפָא רעייז "לרעדורב סָאד, ןפערט
 (ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-ילוש רעשידיי רעד ןופ עירַאלעצנַאק רעד ןיא לגניי
 ןפיוא טנערבענּפָא ,דנָאלב ,קידוװעגיױב ,קנַאלש ,ךיוה ,41 עיּפילָאװָאנ ףיוא

 ןגעלפ רָאה סעמסַאּפ עגנַאל ;דמעה טעליּפשעגּפָא ןַא ,ךעלזייה עצרוק ;בייל

 ןוא ףרַאש ןעוועג םיא ייב זיא לגניצ סָאד ןּפָאק ןגניי ןייז ףיוא ןעלּפַאצ ךיז
 -סַאקרַאס וצ ,שירעכַאלּפָא וצ ןעוועג רע זיא ןרָאי ענייז רַאפ יוװ --- קיטַאלג
 .ךיז םורַא ןשטנעמ ןוא ןכַאז ליפ יבגל שיטירק וצ ,שיט

 "עג ןופ ךָאק ןיא ןייז וצ ןגיוצעג ןענמלז טָאה ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ

 ,ָאעיצ ןופ עירַאלעצנַאק ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו .ןבעל ןכעלטפַאשלעז

 ַא; ןרָאװעג ןטרָאד רע זיא טכַאנרעביא .דניק ַא ךָאנ טעמכ ןעוועג רע זיא

 ,רעריפ-ָאשיצ ןופ ןכערּפשעג יד ןיא טקילײטַאב ךיז :"שטנעמ רעשימייה

 ביל םיא ןבָאה ערעטלע יד .ןשטנעמ טריזירעטקַארַאכ ,ןעגנוניימ טגָאזעג

 : ,טַאהעג

 רע טָאה ,טַאדלָאס ַא רַאפ ןרָאװעג ןעמונעג 1921 רָאי ןיא זיא רע ןעוו

 ןיא טעברַא רָאי עכעלטע :טײהנעגנַאגרַאפ עכייר ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש

 טייקיטעט רערַאבטכורפ ןופ ןרָאי ,ָארויב-עיצַארגימע-רעטעברַא ןיא ןוא ָאשיצ

 טסערַא ןשיטילָאּפ ַא ,ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעשידנוב רעד ןיא

 גניטימ ַא ךָאנ 1929 טסוגיױא ןט9 םעד עיצַארטסנָאמעד ַא בילוצ סעצָארּפ ןוא

 -ליּפ ןגעק רעטַאעט-םואענעטא םייב טנגוי רעשי'.ס .ּפ .ּפ ןוא רעשידנוב ןופ

 ןעמוקעגקירוצ ךירדירפ ןמלז זיא ײמרַא רעד ןופ ..וװ .זַא .א םישזער-יקסדוס

 "עס ןרָאװעג זיא רע .רעטמיוצעג רעמ ַא ,רעטפיירעגסיוא ןַא ,רעטצעזעג ַא

 רעכעלטנכעוו רעד ןופ רעטעברַאטימ ,ןרעטשנגרָאמ רעװעשרַאװ ןופ רַאטערק

 גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה רעד ןופ דילגטימ ,גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןיא טײז-טרָאּפס

 ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס עשידנוב יד ןופ עלַארטנעצ-דנַאל רעד ןופ

 ךיז טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג ךירדירפ ןמלז זיא רעטצעזעג ךָאנ ..װ .זַא .א

 פיל עיליצ רעקנינייש ןוא רענעטלַאהעגנייא ,רעליטש רעד וצ טרעטנענרעד

 .יורפ ןייז ןרָאװעג זיא עכלעוו ,ץיש

 ןרָאי יד ןיא ןתוחילש עשירָאטסיה ענייז ןוא םזיאָארעה סכירדירפ ןמלז

 -- ךירדירפ ןמלז .ןלַאפוצ ןופ טַאטלוזער ןייק ןעוועג טשינ ןענייז 0

 -סיוא םענעגייא תמחמ זיא -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדלעה עייד ַא ךָאנ יו

 וצ טרעהעג רע .רעטייווצ ַא וצ עיסימ רעקידתונכס ןייא ןופ ןעגנַאגעג לַאוװ

 רעד :ןגָאז טסיירד ןעק ןעמ עכלעוו ןגעוו ,רעריטרַאמדָאטעג עּפורג רענעי

 !םישעמ עשיאָארעה רַאפ טבלַאזעג ייז טָאה לרוג

 דלַאב ךירדירפ ןמלז טָאה ,ײמרַא רעשילוּפ רעד ןיא רעטריזיליבָאמ ַא

200 



 ןוא ןטכַאלש עייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיז 1929 ןיא ךורבסיוא-סגירק ןכָאנ
 רעגַאל-ןעגנַאפעג ןופ ךָאנ .טּפַאשנעגנַאפעג רעשירעלטיה ןיא ןלַאפעגניײרַא

 ןיא םירבח ןוא טניירפ טימ טקַאטנָאק ןכעלווירב ַא ןטלַאהעגנָא רע טָאה
 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רע) גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ענליוו ןוא עשרַאװ

 וימרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רידנומ ַא ןיא דליב עמייווצו סָאד --- ךירדירפ ןמלז'

 יעיליצ עטרבח יורפ ןיוז טימ ןעמַאזוצ

 ךיילג ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה (ןסיירּפ-חרזמ ,גרעבסגינעק
 -גוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןשטנעמ עטסקיטעט יד ןופ רענייא ןרָאװעג
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 רעװעשרַאװ ןופ עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 :םינָאדװעסּפ) ךירדירפ ןמלז טָאה ,(1942 ילוי ףוס) עקנילבערט ןייק ןדיי

 ןרָאפכָאנ :סעיסימ עטסכעלרעפעג יד ןופ ענייא ךיז ףיוא ןעמונעג (טנומגיז
 טרָאד ןופ ןעמוקוצקירוצ ןזייווַאב ןוא ,עקנילבערט ןייק ןדיי טרָאּפסנַארט ַא
 ןייז טימ לָאז סָאװ ,היאר-דע רעטבױלגַאב ַא ןייז וצ ידכ ,רעקידעבעל ַא
 ,ּפָא ייז טרַאנ ןעמ זַא ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגייצרעביא ךעלדנע תודע-תיבג
 ןמלז ..."טעברַא ףיואק עקנילבערט ןייק ייז טריפ ןעמ זַא ,ייז טגָאז ןעמ ןעוו
 ןעמוק וצ ןוא עקנילבערט ןופ טנגעג ןיא ןייז וצ ןזיװַאב עקַאט טָאה ךירדירפ
 טקורדעגּפָא ןרָאװעג זיא תודע-תיבג ןייז .רעקידעבעל ַא עשרַאװ ןייק קירוצ
 ןט20 ןופ ךַאו רעד ףיוא עבַאגסיױא רעשידנוב רעד ןופ רעמונ ןטייווצ ןיא
 ךירדירפ ןמלז .טנעמוקָאד רעשירָאטסיה ַא זיא סָאד ,1942 ,רעבמעטּפעס
 עקנילבערט ןיא טעברַא סע ױזַא יו םעד ןגעוו םיטרּפ עיונעג רעביא ָאד טיג
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 רע ױזַא יו ,טיובעג זיא רעגַאל רעד ױזַא יװ --- ןישַאמ-דרָאמ עשטייד יד
 וו ,זַא ,א (טיוט םוצ) *דָאב ןיא , תונברק יד טריפ ןעמ ױזַא יו ,טכַאװַאב טרעוו

 ענעבילבעג יד .עשרַאװ טרעדורעגפיוא טָאה טרָאּפַאר סכירדירפ ןמלז
 ?טעברַא ףיוא, ייז טריפ ןעמ זַא ,טביולגעג רעקינייװ ץלַא ןבָאה ןדײדָאטעג
 יד ןופ עיצַאטיגַא רעד וצ ןרעהוצ ןעמונעג ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה ןעמ
 -קַא ןַא ןלעטש ףרַאד ןעמ זַא ,ןעגנוטייצ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא
 ,דנַאטשרעדיװ ןוויט

 -נוב רעד ןיא טעברַא רע :עיסימ עקיטכיוו עטייווצ ַא טמוק טציא ןוא
 -נײרַא םייב ,רעוועג ןפַאשניײַא םייב ָאטעג ןרעסיוא עיצַאזינַאגרָא רעשיד
 ןטשרע םעד ָאטעג ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רע) ןיירַא ָאטעג ןיא סע ןעלגומש
 וו .זַא .א (דנוב ןרַאפ טרָאּפסנַארט-רעוועג

 ןיא ןיירַא קירוצ ךירדירפ ןמלז זיא דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ ךורבסיוא םוצ
 ןופ תוברוח יד טזָאלרַאפ רע .שזַארוק ליפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע .ָאטעג
 טקיש (עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי) בָאעז ןופ רוטנַאדנעמָאק יד ןעוו ,ָאטעג

 רעד ףיוא (קישזַאק) רעזייהטאר החמש טסינויצ ןטימ ןעמַאזוצ סױרַא םיא
 -פיוא יד רַאפ ןוא דנַאטשפיוא םעד רַאפ ףליה ןריזיליבָאמ וצ טייז רעשירַא

 ,עקידנעטש

 -ַָאטעג עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ -- ןעמוקעגמוא זיא ךירדירפ ןמלז
 "עג ןיוש זיא רע זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא -- רעפמעק
 טשינ ידולּפ ףרָאד ןיא 1942 יַאמ ביױהנָא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .טעװעטַאר
 ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא טלעטשרַאפ טניואוועג טָאה ןטרָאד .עשרַאװ ןופ טייוו
 רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב ןופ רעטכָאט עטסטלע יד ,גָאלק עקשזור עקטסידנוב יד
 ,גָאלק רעזָאל רעוט ןשידנוב

 ךירדירפ ןמלז זיא רעפמעק-ָאטעג עטעװעטַארעג 5 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 ףליה רעד טימ ןטלַאהַאב ךיז טלָאזעג ןבָאה ייז ואוו ,ידולּפ ןייק ןעמוקעגנָא

 עלַא .טרעיולעג ייז ףיוא ָאּפַאטשעג יד ןיוש טָאה רעדייל .גָאלק עקשזור ןופ

 עקיטרָא יד ןשיװצ ןופ ןטנעמעלע ערעטצניפ .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז
 ןכָאנ ןיוש טיוט םוצ טקיניײּפרַאפ ייז ןפוא ןקידתירזכַא ןַא ףיוא ןבָאה םירעיוּפ
 ,טסערַא

 ,גָאלק עקשזװר :ןעמוקעגמוא ןַאד ןענייז ןכירדירפ ןמלז טימ ןעמַאזוצ
 -דךלָאג עלעגייפ עטרבח סעסענָאלב קערוי ,סענַאלב קעשול ןוא עטוג ,קערוי
 .ריעצה רמושה םוצ טרעהעג טָאה עטצעל יד .רעזױהכַאו תרמצ ןוא ןייטש
 ןוא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ,דנוב ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז עקידרעירפ עלַא
 רעבירַא טייג ןעמָאנ ןייז ,רָאי 13 םיוק ןעוועג טלַא זיא סענָאלב קעשול .ףיקס

 ךירדירפ ןמלז .רעפמעקידָאטעג ןטסגניי ןופ ןעמָאנ רעד יו עטכישעג רעד ןיא
 | ,(1910 רַאונַאי 6 ןריובעג) רָאי 323 ןעוועג טלַא ןַאד זיא אפוג

 זיא יז .טבעלעג טשינ ןַאד ןיוש טָאה עיליצ יורפ סכירדירפ ןמלז

 -יוא) 11 עקסרעי .ווש ףיוא 1942 רָאי ןופ ףוס םייב ךָאנ ןרָאװעג טריטסערַא
 עװיטַאריּפסנָאק ערעדנַא ןוא רעוועג טַאהעג טָאה דנוב רעד ואוו ,(ָאטעג ןרעס
 ..קענַאדיַאמ ןייק טריפעגסורַא יז טָאה ןעמ .,ןכַאז

 טייצ ַא .ןבעל ןבילבעג זיא סכירדירפ יד ןופ לרעטכעט עקיצנייא סָאד
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 רעטניה רעטסיולק ןשילױטַאק ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ןעוועג דניק סָאד זיא

 עטנַאקַאב ַא ןוא דניק סָאד ןעמונעגּפָא דנוב רעד טָאה גירק ןכָאנ .עקָארק

 טגנערבעג ןוא טריטּפָאדַא לדיימ סָאד טָאה עילימַאפ עשידנוב רעקרָאי-וינ

 .עקירעמַא ןייק
 -סקע יד טריפעגכרוד ןליוּפ ןיא דנוב ןופ .ק .צ רעד טָאה 1946 ביױהנָא

 .רעפמעק עשידנוב ענעמוקעגמוא יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןופ עיצאמוה

 ןופ היוול עכעלרעייפ יד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא 1946 רַאונַאי 11 םעד

 טקיניײּפרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב-רעריטרַאמ ערעדנַא יד ןוא ךירדירפ ןמלז

 | | ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 ךלמ .1047 ,קרָאי-וינ ,ָאטְצִנ רצוצשרַאװ ןיא רָאי 9 : ןיױטשדלָאג .ב ; .ב

 .1948 ,ביבא-לת ,ץשרַאוװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח ; טדַאטשװונ

 -ןונ ,רשיומ-ָאטצג ןטייז טדייב ןופ : יקצעשז ויודנעימ-לעטלעּפ עלעטויֿפ ,עקדַאלנז

 -ַָאטסיה .6 ,קרָאו-ןונ ,טננוי ַא ןופ ףטכיטפנג יד ; ץרעה .שו .' ,8 ,קרָאו

 .1949 ,ןעכנימ-קרָאו-ןונ ,לגנַארּצנ ןשידלשה ןיא 1048 עשרַאוװ ,דובלמַאז רטשיר

 .1945 ץרעמ ,קרָאי-וונ ,טייצ רצונוא ,טנומניז רבח : ץרַאוװש .ּפ

1121964 1:46100208 : )26110 1/0102{, 172187262, 1945. 

 ץרַאװש 9 ':

 ?ימדיינש לאומש םהרבא

 ןופ בוטש רעזעיגילער רעייז ַא ןיא 1903 טסוגיוא ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 רעדניק 6 ןופ החּפשמ רעד ןיא .רעלקעמ-רוטקַאפונַאמ רעשזדָאל ןעמערָא ןַא
 עמַאמ ןייז .דיחי-ןב רעטלטרעצעגסיוא ןוא רעטמיורטעגסיוא רעד ןעוועג רע זיא
 - "עג שממ םיא ןבָאה רעטסעוװש 5 ענייז ןוא

 ,טנעה יד ףיוא ןגָארט

 !|זיא רעטָאפ סלימדיינש לאומש םהרבא

 -ַאּפ ַא .עטיל רעד ןופ שזדָאל ןייק ןעמוקעג

 -תרדה רעגנַאל ַא טימ דיי רעלַאכרַאירט

 רעטכידעג רעכעליורג -שּפיה רעקידמינּפ

 -ָאפ סלימדיינש לאומש םהרבַא זיא ,דרָאב

 -ַאװטיל; רעשזדָאל יד ןשיוװצ ןעוועג רעט
 זיא רע :ללכה-ןמ-אצוי רעתמא ןַא "סעק

 עגנַאל ַא ןגָארטעג טָאה רע ,דיסח ַא ןעוועג

 : ,"לטיה שידייא ַא ןוא עטָאּפַאק

 -קע ןרָאי ענעי ןיא טָאה שזדָאל ןיא

 ענעטירשעגטרַאפ - זעיגילער א טריטסיז
= 

 2, 2 5 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,הרות - דומלת
 ענייא טגָאמרַאפ טָאה יז , יקסנישטָארַאי טנַאקירבַאפ רעשזדָאל ןופ טלעג ןרַאפ

 זיא סָאד .ןעגנוטכירנייא-לוש ענרעדָאמ ןוא םינינב-לוש עטסנעש יד ןופ
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 ײרעסָאלש ,יירעבעוו) לושכַאפ ןוא הרות-דומלת ַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןעוועג

 ,רָאי עכעלטע טנרעלעג לימדיינש לאומש םהרבַא טָאה ָאד .(ַא .א
 "לוש םייב ןעמונעגסיוא רעייז רע טָאה ,לגניי לדייא ןוא קיאעפ ַא יו

 ןַא ענייז טעדנירגעג טָאה רעצייוש ןעו ,רעטעּפש .רעצייווש רָאטקעריד
 ןיהַא ןעמונעגטימ ךיז טימ רע טָאה ,עיזַאנמיג-לַאער עטלָאצעג:-ךיוה ענעגייא

 טעמכ עיזַאנמיג ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא זיא רעכלעוו ,לימדיינש ןגניי םעד
 סױרַא זיא רע .,1922 רָאי ןיא טקידנעעג רע טָאה עיזַאנמיג יד .,לָאצּפָא ןָא
 ןעוועג זיא םיורט ןייז .ןענרעל וצ ךיז רעטייוו קשח ןסיורג ַא טימ ןטרָאד ןופ
 ,טַאקָאװדַא ןַא ןרעוו וצ

 ןעוו יו ,רעמ טשרעהעג דָארג תולד רעד טָאה עמַאמ-עטַאט ןופ זיוה ןיא
 .סעוװש ענייז .טעבנטיוט ןפיוא ןגעלעג זיא רעטָאפ רעד .רעירפ זיא טשינ
 טַאהעג טשינ ןבָאה -- ןעיורפ עגנוי עשילַאקיזומ ,עטנעגילעטניא -- רעט

 ןשיװצ טנַאקַאב ןיוש ןַאד -- לימדיינש לאומש םהרבַא רעבָא ,טעברַא ןייק
 טשינ ךיז טיג -- קערעב ןעמָאנוצ ןרעטנוא טנגוי רעשידנוב רעשזדָאל רעד
 םיא טיג ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ רעריפ רעד ,ןייטשנעטכיל לארשי .,רעטנוא

 רעשיטסילַאעדיא רעגנוי רעד ןוא דנוב ןופ .ק .צ םוצ ווירב-עיצַאדנעמָאקעד ַא
 .עשרַאװ ןייק קעװַא טרָאפ רוחב

 ןףשינעלגנַאר עלעירעטַאמ ןופ טייק עיינ ַא ןָא םיא רַאפ ךיז טביוה ָאד
 -ַאפ ןשידירוי ןופ טנעדוטס ַא זיא רע :טכעלקריוורַאפ םיורט ןייז זיא טָא
 ךיז ןעמ טלַאה סָאװ ןופ -- רעבָא ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוק

 ןלוש:-טנװָא רעװעשרַאװ יד ןופ רענייא ןיא רערעל ןופ ןטסָאּפ רעד ?סיוא
 -טַאװירּפ לסיב סָאד וליּפַא .הנויח ףיוא טשינ טקעלק טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ

 -ַאֹּפ ַא ןרעװ וצ םיורט ןייז .ליפ וצ טשינ ןפלעה ,טגירק רע סָאװ ,סעיצקעל
 -יברַאפ ַא -- קערעב ןוא לגנַארעג ןקיזָאד םניא טלַאפ טַאקָאװדַא רעשיטיל

 ןטסָאּפ ןטסעב-ןטשרע םעד ןָא טמענ -- רעטקינײּפעצ-קיטסײג ַא ,רעטרעט
 ןוא ןגָארקעג ביל םיא טָאה ןעמ ואוו ,עמריפ ַא ןיא ןטמַאַאב-טַאװירּפ ַא ןופ

 ,טעטכַאעג

 טכייל ױזַא טשינ ךיז קערעב טָאה ,דנוב ןופ רעוט ַא יװ ,שיטילָאּפ ךיוא
 רעד ןופ ?טייקידעכָאװק רעד ןיא ןרָאי עטשרע יד ןסַאּפנײרַא טנעקעג
 ,טייקיטעט רעשיטסילַאיצָאס רעטיירב רעקיטלָאמעד

 יד ןיא 1919 רָאי ןיא ןביוהעגנָא קערעב טָאה ערעירַאק עשיטילָאּפ ןייז
 -ַאגרָא רעשזדָאל רעד ןופ לייט ַא יו טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,ןזיירק-רעליש

 ,רעוט ַא ןרָאװעג קערעב זיא ךיג רעייז .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינ
 רָאי ןיא ןרָאװעג רע זיא דנוב ןופ דילגטימ ַא .ןזיירק-רעליש ןופ רעריפ ַא
 ךעלסיבוצ רֶע זיא עשרַאװ ןיא .עיזַאנמיג יד טקידנעעג טָאה רע ןעוו ,2

 דנוב טנגוי ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג

 ,סעּפורג רענדרא עשידנוב יד ןיא ןוא טפנוקוצ

 עשיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םוצ טיובעג) ץילימ רעשידנוב רעד ןיא ,ָאד
 ןענופעג קערעב טָאה ,(ןלַאפנָא עשיטסינומָאק ןגעק ץוש םוצ ןוא סענַאגילוכ

 ,ןוקית ןייז
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 ןופ טנַאדנעמָאק רעטעּפש ןוא רָאטקורטסניא ןַא ןרָאװעג זיא קערעב

 -יבָאמ םיא טָאה ײמרַא עשיליופ יד ןעוו ,(ץילימ-טנגוי) םרוטש-טפנוקוצ

 -וצ רעייז ןעוועג קערעב זיא ,לוש-ןריציפָא ןַא ןיא טקישעגקעװַא ןוא טריזיל

 רעד ןופ םיטרּפ עלַא טימ ןענעקַאב ךיז ךעלטנירג טלָאװעג טָאה רע : ןדירפ

 ןעמוקַאב טשינ רעבָא רע טָאה גנַאר-ןריציפָא םעד .קינכעט רעשירעטילימ

 םוצ טייקירעהעגנָא סקערעב ןגעוװ ןעגנַאגרעד זיא גנוריפנָא-ײמרַא יד לייוו

 -רעד ָאי לוש-ןריציפָא רעד ןיא טָאה קערעב סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד .דנוב

 טלעטשעג טָאה רע סָאװ ,טייקטלושעג עשירעטילימ ןייז ןעוועג זיא ,ןברָאװ

 יד ןיא ,ץילימ רעשידנוב רעד ןופ ןוא םרוטש-טפנוקוצ םעד ןופ טסניד ןיא

 רעד ןיא ןעגנערבוצניירַא לטימ ַא ןעזעג קערעב טָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד

 רעמ ןוא עינַאמרַאה עשימטיר רעמ ,ןילּפיצסיד רעמ עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי

 ,טייקטסעפ עכעלרעניא

 עכעלרעי סקערעב ןעוועג ןענייז דנוב ןופ סעיצַארטסנָאמעד יַאמ יד

 רעד רַאפ טירטפיוא ןסיורג ןכעלנעזרעּפ-טעמכ ַא ןופ געט יד ,םיבוטיםוי

 עשיטעטַאּפ ןייז טָאה עשרַאװ ןוא שזדָאל ןיא הביבס רעשידיי רעד ןיא .סַאג

 ןקערעב ןבעגעגוצ ?טייקשירעטילימ, ןוא םישעמ עכעלרעטיר וצ טפַאשקנעב
 טרעזייבעג ןליפַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ."טייקדמערפ/,  ןופ ךירטש ַא

 סע טָאה ןעמעוו ."ןעגנוגיינ עשיטסירַאטילימ, ענייז בילוצ ןקערעב ףיוא

 יױזַא טעו ?טײקשיטסירַאטילימ, סקערעב זַא ,ןלַאפנייא טנעקעג טלָאמעד

 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ טנעמָאמ ןטסשיגַארט ןיא ןעמוק ץינוצ קרַאטש

 ןשיטַאמַארד רעייז ןיא סיױרַא ןענייז ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי עטצעל יד ןעוו

 ? קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ ןרַאפ לגנַארעג

 ןטלושעג-שירעטילימ ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא סלַא ןטכילפ ענייז

 רעד ןיא שיט-ביירש ןייז ייב .טסנרע רעייז ןעמונעג רע טָאה םרוטש-טפנוקוצ

 -רַאעג רעטלַאהכוב סלַא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא סַאג עגנַאל ףיוא עמריפ

 -סיוא ױזַא יו רענעלּפ רעביא טעברַאעג רע טָאה ,טפַאהנסיוװעג רעייז טעב

 ,ןקיטיונ םעלַא טימ ןגרָאזַאב וצ ייז ןוא ןּפורג עטנַאמרעד יד ןרעטיירבוצ

 -עברַא רעשידיי רעװעשרַאו רעד טָאה טעברַא ןייז ןופ טַאטלוזער םעד

 ןענייז רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןעוו ,לָאמ סעדעי ןעזעג סַאלק-רעט

 רעייז ןריטסעפינַאמ וצ טָאטש-טּפױה רעשיליוּפ רעד ןופ ןסָאג יד ףיוא סױרַא

 ,ןעגנורעדָאפ ערעייז ןוא ןליוו
 םעניד ןופ גנַאלקּפָא רעד יװ ףרַאש -- !ייווצ ,סנייא ! ייווצ ,סנייא ז-

 רע ןעוו ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא עמיטש ןייז ןעגנולקעג טָאה לַאטעמ

 קנילפ ןייז .דנוב ןופ ?עידרַאװג רעגנויא רעד ןופ שרַאמ םעד ןריפנָא טגעלפ

 ףיוא טקוקעג רע טָאה גיוא ןייא טימ .,םורַא ןוא םורַא ץלַא ןעזעג טָאה גיוא

 "גנוקעד, יד יצ ,םטיר ןיא ךיז ןבייה סיפ יד יצ -- ןעייר עקידנרישרַאמ יד

 גיוא ןטייווצ ןטימ .גנַאג ןיא ןסָאלשעג גונעג ןענייז ןעייר יד יצ ,עטוג ַא זיא

 ןופ ןסַאג יד ןופ ןעלקניוו עלעקנוט יד ןיא ,ןיהַא טקוקעג ףרַאש רע טָאה

 -ָארּפ עשיטסינומָאק רעדָא עשיטסישַאפ ַא ןעמוק טונימ עדעי ןעק סע ןענַאװ

 ןטימ ַא ןיא ,לָאמלײט .טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא טייקטסיירד ןייז ,עיצַאקָאװ
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 קילטנעצ עכעלטע ןעמענ טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא טכַאמעג ךיז טָאה ,ךָאװטימ

 ןענעגעגַאב קרַאּפ ןשיטָאטש ַא ןיא ץעגרע ןײגסױרַא ןוא ךיז טימ ןשטנעמ

 זיא קערעב -- טנַאה ןיא רעוועג טימ סענַאגילוכ עשיטסישַאפ עקידנפיײרגנָא

 טנעקעג ןעמ טָאה ןקערעב ףיוא .,ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא ןעוועג דימת

 ,ןדנעטשמוא עלַא ןיא ןענעכער

 ןוא ןקערעב ןסירעגטימ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ןימ ןייא ךָאנ ןעוועג

 -לַאװ עשידנוב יד ןעוועג ןענייז סָאד -- ןטספיט ןזיב טרעדורעגפיוא םיא

 .סעינַאּפמַאק

 -מַאק-לַאװ רעװעשרַאװ יד טימ ןרָאװעג ןסקַאװעגפיונוצ ױזַא זיא רע

 ,טנעקעג םיא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא עלַא זַא ,דנוב ןופ סעינַאּפ

 םייב זיא ,דנוב ןופ ָארויב-לַאװ-טּפיױה ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה ןעמ רָאנ ןעוו

 עטסַאפעג -שירעטילימ ,עקידנעגנילק עבלעז יד .קערעב ןעוועג ןָאפעלעט

 ןופ תוחילש ןיא .ךעלכַאז ,ךעלטקניּפ .עיצַארטסנַאמעד ַא תעב יװ ,ךַארּפש

 -ַאגרָא וצ טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאפעג טייצ וצ טייצ ןופ רע זיא ײטרַאּפ רעד

 ,סעינַאּפמַאק-לַאװ עשידנוב יד ןטרָאד ןריזינ

 סָאװ ,טרעױדַאב ןצרַאה ןצנַאג ןופ קערעב טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןיא

 ךיוא ןזיװַאב טשינ טָאה עיצַאזיליבָאמ-סגירק עקידמעטָא-ץרוק עשיליוּפ יד

 -עשרַאװ םניא טָאה ןעמ ןעוו .ײמרַא רערעלוגער רעד ןיא ןעיצוצניירַא םיא

 עקיאעפ-רעוועג עלַא גירק ןופ גָאט ןטסקעז םניא ןפורעגפיוא ָאידַאר רעוו

 ןשילױּפ םוצ ײמֹרַא רעד טימ ןייגוצטימ ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ רענעמ

 -רעדנוה ןרישרַאמ טזָאלעג ךיז םירבח עּפורג ַא טימ רע טָאה ,דנַאלרעטניה

 יד ןבעג םיא ךיוא טעװ ןעמ ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעו רשפא :ליימ רעט

 .תולייח סרעלטיה ןגעק ףמַאק ןיא טנַאה ןיא סקיב ַא ןעמענ וצ טייהנגעלעג

 .ענליוו ןייק טמוק לימדיינש .ןליוּפ טגיזַאב לענש טָאה רעלטיה ,רעדייל

 ,טורעג טשינ רע טָאה ,ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא רע סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ

 יד ךרוד טגײלעגפיױרַא טרעו רערעדנַא רעד ךָאנ תוחילש עכעלרעפעג ןייא

 רעטסערג רעד טימ ךרודַא ייז טריפ רע ןוא ןקערעב ףיוא דנוב ןופ רעריפ

 ,טײקטגַאװעג

 ,ענליו ןיא .גונעג ןעװעג טשינ ןקערעב רַאפ זיא ץלַא סָאד רעבָא

 טשינ טרָא ןייק ךיז רַאפ רע טָאה ,רַאפעג רעשירעלטיה רעד רעסיוא ןיוש

 עקירעיורט עטשרע יד ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו .ןעניפעג טנעקעג

 ןייז זַא ,טליפרעד קערעב טָאה ,עשרַאװ רעטגיזַאב-רעלטיה רעד ןופ ןסורג

 -קירוצ ןסָאלשַאב טָאה רע .רַאפעג עטסערג יד זיא'ס ואוו ,ןטרָאד זיא טרָא

 -עג םעד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע ,עשרַאװ ןייק --- םייהַא ןייגוצ

 רע זיא ,?טײקידעכָאװ; ןופ דָאירעּפ ןופ סױרַא זיא ײטרַאּפ ןייז ןעוו זַא ,קנַאד

 זיב טקיאורַאב טשינ ךיז טָאה רוטַאנ עשיטעטַאּפ ןייז .ריא ןופ טייוו דָארג

 קילג רעסָאװ ,עשרַאװ ןייק ןייג וצ תוחילש יד ןעמוקַאב טשינ טָאה רע ןענַאװ

 זיא ןעמ זַא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,ןגיוא ענייז ןופ טנײשעגסױרַא טָאה

 !ןקיש וצ םיא קיליװ

 -טסירק ַא טימ 1939 רעבמעצעד ףוס ענליוו ןופ סױרַא זיא קערעב ןעוו
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 געו םעד טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג עלַא ןענייז ,שַאט ןיא טרָאּפסַאּפ ןכעל

 "וקָאד ןוא ןרעינַאמ ,ךַארּפש ,גנודיילק ,ןעזסיוא ןטיול .םולשב ןכַאמכרודַא
 -ָאמעד ַא ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ טפרַאדעג ןעמעלַא ףיוא רע טָאה ןטנעמ

 ןקערעב .עשרַאװ ןייק םייהַא קירוצ טייג סָאװ ,ןַאמנגנוי ןכעלטסירק ןטריזיליב
 ןגָאלשעג םיא טָאה ןעמ .טרידיוװער ךעלטנירג ןוא ןטלַאהרַאפ סיצַאנ יד ןבָאה
 ,סעקיװעשלָאב יד וצ ןפרָאװעגרעבירַא קירוצ ןוא חצר-תוכמ

 טעכושטעגסיוא ךיג ךיז טָאה רע .קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג זיא רע

 םיא ןבָאה ןשטייד יד תעב ןיירַא זיא רע רעכלעוו ןיא ,עיסערּפעד רעד ןופ

 ןוא ןעגנַאגעג -- ץענערג רעד רעביא קעװַא רעדיוו זיא רע ןוא ,טקינײּפעג

 ,עשרַאװ זיב ןעגנַאגרעד

 עשידנוב יד סָאװ ,ןעמוס-טלעג עטשרע יד ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע

 ןבָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ןוא עקירעמַא ןיא עיצַאגעלעד

 ןלױּפ ןיא דנוב ןופ גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ טקישעגסױרַא

 ןופ סע טָאה קערעב :עטיל ןייק עקירעמַא ןופ ןעמוקעגנָא זיא טלעג סָאד

 ,עשרַאװ ןייק טכַארבעג עטיל

 ןייק ןליוּפ ןופ ןעמוק גירק ןיא עקירעמַא ןופ טירטניײרַא םעד זיב

 טסָאּפ ךרוד ווירב עלַאמרָאנ ךיוא רָאנ ,עשידרערעטנוא רָאנ טשינ עקירעמַא

 -לעוו ,"לסילש; םעד ךרוד .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעװעשרַאװ רעד ןופ

 טרָאד ןופ זיא קערעב רעדייא ענליוו ןיא ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא זיא רעכ

 ,קרָאי-וינ ןייק עשרַאװ ןופ ווירב קערעב טציא טביירש ,עשרַאװ ןייק קעװַא

 -ַאפ עכעלנייועג סָאד ןענייז סעיטסעב-רעלטיה יד ןופ רוזנעצ רעד רַאפ

 םירבח ענייז וצ לטרַאקטסָאּפ ַא סקערעב זיא שיטקַאפ רעבָא ,ווירב-עילימ

 רעשידרערעטנוא רעד ןשיווצ ץנעדנָאּפסערָאק עטריקסַאמ-טוג ַא קרָאי-וינ ןיא

 -קנעב ןרָאי ךָאנ ,טלעוו רעיירפ רעקידנסיורד רעד טימ ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב

 -יול רעד ןיא ןוקית ןייז ןענופעג קערעב טָאה ,םישעמ עשיטעטַאּפ וצ טפַאש

 .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טייקנביוהרעד רערעט

 -ידרערעטנוא רעטשרע רעד ןעוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא קערעב

 ןעגנואימַאב עכעלגעמ עלַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעש

 ןפיוא .דנַאלסיוא ןייק (רוטרַא) םיובלעגיז ,ש ןטָארדַאב םעד ןקישוצסױרַא

 ןשטנעמ עיינ 2 טריטּפָאָאק .ק .צ רעד טָאה םיובלעגיז .ש ןקידנרָאפּפָא ןופ טרָא

 ןרָאװעג טיירפַאב טַאהעג טשרעקָא זיא רעכלעוו ,ךעשזָא יצירואמ ןוא ןקערעב

 ,טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד רעד ןופ

 -טימ ַא טרעוו רע .סעיצקנופ עקיטכיוו ייר ַא ךיז ףיוא טמענ קערעב

 -סערַא רַאפ גרָאז) דנוב ןופ *ץיירק ןטיור; ןופ גנוריפנָא-טּפיױה רעד ןופ דילג

 ןוא םולב עשַארבַא םירבח יד טימ ןעמַאזוצ ,(ףליה ענײמעגלַא ןוא עטריט

 דנוב ןופ סעבַאגסיוא עלַאגעלמוא יד רע טריגַאדער ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 םירבח 2 עטנָאמרעד יד טימ ןעמַאזוצ .("ןיטעלויבפ) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -ספמַאק רעשידנוב רעד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעטשרע רעד וצ קערעב טרעהעג

 וצ רָאנ טשינ טרעהעג רע ,1941 רעמוז טעדנירגעג טרעוו סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 רענייא ךיוא זיא רע -- עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד

 ,ןרָאטקורטסניא עשירעטילימ עריא ןופ
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 ןגױצעגנײרַא קערעב רבח טרעװ םַאדַא םינָאדװעסּפײטרַאּפ ןרעטנוא

 ןטשרעהַאב-רעלטיה ןיא דנוב ןופ ןטייקיטעט עלַאגעלמוא ענעדײשרַאפ ןיא
 ןלױּפ ןופ .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ַא .ָאטעג

 רענייא יוװ ןוא ןּפורג-ףמַאק עשידנוב יד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ דילגטימ ַא
 עשידיי עלַא ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ 2 יד ןופ
 עקידנעמוקנָא יד רַאפ תוירחַא עצנַאג יד ךיז ףיוא קערעב טליפ ,ןעײטרַאּפ

 ָאטעג םניא סעיצקַא ענעדיישרַאפ טימ ןעמונרַאפ רע זיא טָא ,ןשינעעשעג

 םינינע עקיטכיוו ןטרָאד קידנקידיילרעד ,ָאטעג ןרעסיוא טייצ ַא רע זיא טָא ןוא

 רעטנפָאװַאב רעסיורג רעד וצ ךיז ןטיירג עכלעוו ,רעפמעקרדָאטעג יד רַאפ

 ,ןטסירעלטיה יד טימ גנוטסעמרַאפ
 לימדיינש ליוו ,דנַאטשפױא םנופ טייצ יד ךיז טרעטנענרעד סע ןעוו

 רע ."טייז רעשירַא רעד ףיוא, --- טָאטש ןופ לייט ןשיליוּפ ןיא ןביילב טשינ

 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא לײטנָא טמענ ןוא ןיירַא ָאטעג ןיא קירוצ טמוק

 סלַא רוטַאדידנַאק ןייז טקורעגסױרַא טרעו'ס .טסעמרַאפ ןקיטולב ןטצעל

 ּפָא ךיז טגָאז רע רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 רע טָאה ,ןשינעטנעק עשירעטילימ ענייז ,לָאר עטגיילעגרָאפ יד ןעמענוצנָא

 ויטקַא טָאה קערעב .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןכַאמ ךעלצונ רע טעװ ,טגָאזעג

 סאנוש ןופ ןלַאפעג טנַאה ןיא רעוועג טימ ןוא ןטכַאלש יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 רעװעשרַאװ ןופ גָאט ןט15 םעד ,1943 יַאמ ןט3 םעד סָאד זיא ןעוועג ,ןליוק

 יד ייב "ןָאיַאר-רעטשרעב; ןיא ןדַאקירַאב-ףמַאק יד ףיוא ,דנַאטשפוא-ָאטעג

 ,רענַאקשישטנַארפ -- עװָאלָאװ -- עקסרעי .ווש ןסַאג

 ץרַאװש 9

 יקסווָאזָאר עלעבייל ןוא לוולעוו

 -לעטשעגנָא-סלדנַאה ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד .עשרַאװ ןיא 1915 ןריובעג

 רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא טקישעג ייז ןבָאה רעדניק יד .,ןטסידנוב ,עט

 םוצ קשח ,ןטייקיאעפ ענייז טימ טלייטעגסיוא ךיז טָאה לוולעוו ואוו ,לוש

 ,טייקכעלטקניּפ ןוא ןענרעל
 ךיילג לוולעוו טרעוו ףיקס רעד ןרָאװעג טעדנירגעג 1926 ףוס זיא סע ןעוו

 ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשרעדניק רעד ןיא סיוא םיא טביילק ןעמ .דילגטימ ַא

 "רעדניק טימ טָאה טַאר-ףיקס רעד טָא .טַאר-ףיקס ןופ םוידיזערּפ עמַאס ןיא

 תודוסי יד טגיילעג טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רענעטלעז טימ ןוא תובהלתה רעש

 ןוא ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ לענש ױזַא ךיז זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ

 ,הקספה רערעגנעל ַא ךָאנ .גנוגעװַאב רעזנוא ןיא לָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג

 ןרָאװעג רעדיוו רע זיא ,ןענרעל םעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז טָאה רע ןעוו

 ,טעטימָאק-ףיקס רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע .וויטקַא רעייז

 -יוקס ןופ ןטנעמעלע יד ןעגנערבניירַא םייב ןפלָאהעג ליפ רעייז טָאה לוולעוו

 "יירגרעד ענייש יד ךַאז ערעווש ַא ןעוועג זיא'ס .ףיקס ןיא טעברַא רעשיט
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 ןוא דלַאװ ןיא ןעגנערברַאפ רעייז ,טייקידװעליּפש רעייז ,םזיטיוקס ןופ ןעגנוכ
 ןסַאּפוצ סָאד ןוא םזירַאטילימ ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןופ ןקיניײרוצּפָא דלעפ

 -רָאפניא ךרוד ,טעברַא רעשיטקַארּפ ךרוד .רעדניק עשידיי ןופ תוגשה יד וצ
 יקסווָאזָאר טָאה ןלַאנרושז ערעזנוא ןיא ןעלקיטרַא ךרוד ,ןעניטעלויב עוויטַאמ
 טגעלפ ןַאד ןיוש .ףיקס םעד ןעלקיװטנַא שיאיידיא ןוא שיטקַארּפ ןפלָאהעג
 ,ןילּפיצסיד רעקרַאטש ןופ טייקידנעווטיונ יד ןכיירטשרעטנוא רעהפיוא ןָא רע
 -ייב ןכעלנעזרעּפ ןכיוה םעד --- רקיע רעד ןוא .טייקכעלטקניּפ רעסיורג ןופ
 ,ןזײװסױרַא זומ רעוט רעגניי רעדעי סָאװ ,ליּפש

 רעד ןיא טלייוועגסיוא טרעוװ רע .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא זיא טעברַא ןייז
 וליפַא טרעוו ןוא עלַארטנעצ-ףיקס רעד ןיא -- ףיקס ןופ ץנַאטסניא רעטסכעה

 ,דילגטימ רעטסגניי רעד --- םוידיזערּפ ןיא דילגטימ ַא

 א

 יד רעבָא .עשרַאװ טזָאלרַאפ יקסווָאזָאר טָאה 1929 רעבמעטּפעס 7 םעד
 -- ךעלגעמ טרעוו סע רָאנ יו .געוו -םיטילּפ ןייז טפיולרַאפ ײמרַא עשטייד

 ,עשרַאװ ןייק םוא ךיז רע טרעק
 טעטימָאק-ףיקס ןלַאגעלמוא ןטריזינַאגרָאער ןופ שארב טייטש יקסווָאזָאר

 הריד ןייז ןופ .(טעטימָאק-טפנוקוצ ןטימ 1941 ןיא ךיז טקינייארַאפ סָאװ)
 ןויירק-רעדניק יד וצ ןטנוװָא יד ןיא רעוט-ףיקס עשידלעה עגניי יד ךיז ןזָאל
 ,עקירעגנוה יד וצ גנונעפָאה ןוא טסיירט ןופ טרָאװ ַא ןעגנערב וצ --- ןבולק ןוא
 -ףיקס רעקידהמחלמרַאפ רעד ךיז טלמַאז םיא םורַא .רעדניק-ָאטעג עקנַארק
 רעשידנוב רעצנַאג רעד ןופ םיחולש ,רעוט עקיטכיוו טציא ןענייז ייז .וויטקַא
 קיטייצכיילג ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא רעד ןופ רעטיירּפשרַאפ יד ,גנוגעוװַאב

 ןיא ךיז טקילײטַאב ,ןטעברַא-ײטרַאּפ עקיטכיוו רעייז סיוא יקסוװָאזָאר טריפ
 -רַאו ןופ עקנישַאמ-קורד עשיפַארגָאימימ עניילק יד .ןעגנוטַארַאב עקיטכיוו
 ענעביוהרעד רָאג ַא טגירק יז ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא ףיקס רעוועש
 -טנגוי ןוא דנוב ןופ ןלַאנרושז עלַאגעלמוא טציא ךיז ןקורד ריא ףיוא .עיסימ

 ןגָארט ,ןַאמלעדע קערַאמ ןוא ןײטשנזָאר הקבר טימ ,יקסווָאזָאר .טפנוקוצ דנוב
 רעלעק ןיא רעירפ -- טעברַא עטסכעלרעפעג עקיזָאד יד סיוא בױהנָא ןופ
 ףיוא ,26 סַאג עגנַאל ףיוא לקניװ-רעטעברַא ןיא רעטעּפש ,7 עיּפילָאװָאנ ןופ

 -ַאב ךיוא ךיז טָאה טעברַא-קורד רעד ןיא) 20 ןוא 12 עיּפילָאװַאנ ,62 עיװַאּפ
 -סקעא רעד טימ ןוא ,גָאלק רעזָאל ןופ רעטכָאט יד ,גָאלק עמולב טקילײט

 ןָא ןעמ טקורד טכענ עצנַאג .(ןַאמרעּפיז 'ח ןעמונרַאפ ךיז טָאה ?עיצידעּפ
 ןוא ןפורפיוא עלַאגעלמוא יד ,ךעלטכיל עקידנעקנַאצ ייב לָאמטפָא ,רעהפיוא

 .רעגנוה ןופ ךיוא ןוא ,טייקדימ ןופ תוחוכ יד ןופ טושּפ טלַאפ ןעמ .,ןלַאנרושז
 רָאט רענייק ןוא -- טעברַא רעד וצ ןייג ןוא ןייטשפיוא רעבָא ןעמ זומ גָאטרַאפ
 ןיא טכַאנ עזָאלּפָאלש ַא טכַארברַאפ טָאה ןעמ זַא ,דשח ןייק ןבָאה טשינ

 ,עינַאװערָאה רערעווש
 יירעקורד רעד ןופ ןרוּפש יד ףיוא ןלַאפעג ָאּפַאטשעג יד וליפַא זיא לָאמנייא

 קערַאמ ןוא לוולעוו ןבָאה עגר רעטצעל רעד ןיא שממ .20 עיּפילָאװָאנ ףיוא
 ,ריּפַאּפ דַאלקס ןטימ ןעמַאזוצ יירעקורד יד ןעװעטַארוצסױרַא ןזיװַאּב
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 "רַאפ טרעוו החּפשמ סיקסוװָאזָאר .סעיצַאטרָאּפעד יד ןָא ךיז ןביוה סע
 סכירער ןיא ןטעברַא ןָא רע טביוה 1942 טסוגיוא ןיא ,.םוקמוא םוצ טּפעלש
 .ןרידנומ עשירעטילימ ןעיינ טגעלפ ןעמ ואוו ,80 עיּפילָאװָאנ ףיוא קירבַאפ
 -יוא 11 םעד ןכַאמ ןשטייד יד ןוא -- טעברַאעגּפָא ךָאװ ַא יו רעמ סעּפע םיוק
 -- טּפַאכרַאפ ןרעוו רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע .,ּפַאש ןיא *עיצקַא? ןַא טסוג
 -גַאלשמוא ןפיוא .טשינ רעבָא ךיז טרילרַאפ רע .יקסוװָאזָאר ךיוא ייז ןשיווצ
 עקייח ,ןַאמפיוק השמ) סעטרבח ןוא םירבח סקעז ךָאנ ףיונוצ רע טביולק ץַאלּפ
 ךיז ןטלַאה ייז .(ךעלדיימ 2 ךָאנ ןוא קינרעיוװ ,סענָאלב עטוג ,ַאקסװָאטַאכלעב

 ,ךָאגַאװ ןייא ןיא טקַאּפרַאפ ןעמַאזוצ ןרעוו ןוא ןעמַאזוצ

 לרעטצנעפ סָאד ןסיירפיוא יקסװוָאזָאר טמענ ,ךיז טריר ןַאב יד רָאנ יו
 סָאד רעבָא .טשינ ןזָאל ,ןעיירש ,ארומ ןבָאה ןדיי עקירעביא יד .ןָאגַאװ ןופ
 ןקיסקיוװעגניילק םעד סױרַא רע טּפוטש ןטשרע םעד ,ּפָא טשינ םיא טלעטש
 טגנירּפש רע .ךעלדיימ ףניפ יד סױרַא רע טּפוטש םיא ךָאנ .ןַאמפיוק השמ
 .רעטצעל עמַאס רעד

 ייז ןבָאה קילג םוצ רעבָא -- יירעסיש א טנפעעג ןבָאה ןשטייד יד
 טכַאנייב .עּפורג ןייז טלמַאזעגפיונוצ טָאה יקסווָאזָאר ,ןפָארטעג טשינ םענייק
 ףיוא .עשרַאװ ןייק קירוצ ןסלער'יזַאב יד סיוא-גנעל טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה
 טעבנגעגניירַא קירוצ ךיז ייז ןבָאה .טיוט טָארדעג ייז טָאה טייז רעשיליוּפ רעד
 ןבעל ןבילברַאפ זיא ןביז יד ןופ) .ּפַאש ןיא טרעקעגמוא ךיז ןוא ָאטעג ןיא
 ,(לָאערטנָאמ ןיא --- טציא ,לעגיּפש-ַאקסװָאטַאכלעב עקייח --- ענייא זיולב

 -ַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס
 -- :ףור ַא טימ ןעמוקעג יקסווָאזָאר זיא "עזייר , רעד טָא ןופ רעבָא ,עיצַאזינ
 ןלעװ ךייא טעװ ןעמ בוא .סעבַאטש ,סנזייא :רָאנ טנעק ריא סָאװ ,טלמַאז
 יד טימ וליפַא -- דנַאטשרעדיװ ַא טלעטש !טשינ ךיז טזָאל --- ןריטרָאּפעד

 ,טנעה עליוה

 ,ץלעּפ ךורב ,םירבח עגניי ענייז ןופ רענייא טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 זַא ,עדער רעציױוק ַא טימ ןדיי יד וצ טעדנעוװעג ךיז ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא
 קיצכעז יד ןופ רענייק .סענָאגַאװ-טיוט יד ןיא ןייגנירַא טשינ ןלָאז ייז
 ,עקנילבערט ןופ ףעש רעד ,ןעפעָא ןַאװ .ןיירַא טשינ ןָאגַאװ ןיא זיא ןשטנעמ

 ענייז טימ טָאה ,ץַאלּפ-גַאלשמוא רעװעשרַאװ ןפיוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ

 .עקינעּפשרעדיװ יד ןסָאשרעד טנעה ענעגייא

 ,טנַאקַאב ןעועג ןיוש זיא עקנילבערט ןגעו תמא רעקיליורג רעד ןעוו

 ןפיוא ןרָאפ וצ ןביירשרַאפ ךיז לָאז ןעמ ,ןדערוצ ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה

 ןַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה דנוב רעד  .ווָאטַאינָאּפ ןיא רעגַאל-טעברַא

 רעטלַא רעד וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג ןעמ טָאה רעדיו .םעד ןגעק ףורפיוא

 ףיוא ּפַאש סכירער ןופ ןריפרעבירַא טפרַאדעג יז טָאה ןעמ ,עקנישַאמ-קורד

 ףיוא ןָאיַאר-רעטשרעב םוצ -- ןטלַאהַאב ןעוועג זיא יז ואוו ,עיּפילָאװָאנ

 ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טייוו ןעוועג ןענייז ןענָאיַאר עדייב .עקסרעידָאטנעיוװש

 יד טריפעגרעביא .ײצילָאּפ טימ טכַאוַאב טכידעג ,טלײטעגּפָא גנערטש

 .יקסווָאזָאר לוולעוו יז טָאה טריפעגקירוצ ,ןַאמּפיש םירמ טָאה עקנישַאמ-קורד

 "ידיי רעד ןופ ױעריפנָא עוויטקַא יד ןשיוצ לוולעוו זיא טנעמָאמ ןטשרע ןופ
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 טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןוא דנוב ןופ ןעגנוטייצ עשידרערעטנוא

 ָאמעג רעוועשרַאװ ןוא

 ףיוא עּפורג-ףמַאק רעשידנוב ַא טימ ןָא טריפ רע .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעש

 רעד ןרעוו טנָאמרעד לָאז .ןקירבַאפ סצלוש ןוא סכירער ןופ עירָאטירעט רעד

 :גנולײטּפָא-ףמַאק רעקיזָאד רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעלופ

 ,טנַאדנעמָאק --- יקסווָאזָאר ףלָאװ

 ןופ רעריפנָא סלַא ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא סָאװ ,ףרָאדשירפ לאירבג

 ,טנַאדנעמָאק-עציוו -- רעדלעוו רעוװָאקשיװ יד ןיא גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא

 ,קרָאי-וינ ןיא טציא ,ןבעל ןבילבעג --- ףרָאדשירפ הנח

 .ץרַאװש המלש ןוא ריאמ רעדירב יד

 .רעדורב ןייז ןוא שטיוועקשוי ןרהא

 "עג ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ,רע זיא דנַאטשפיוא ןכָאנ --- אלגיא ןמלז

 ןלעטש םייב ןעמוקעגמוא .טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידיי ןופ רעירוק ַא ןעוו

 ,ןשטייד יד דנַאטשרעדיװ ַא

 ןיא טציא ,ןבעל ןבילבעג -- ַאקסװָאטַאכלעב עקהיח ןוא לעגיּפש ךורב

 ,לָאערטנָאמ

 ןופ טעבנגעגסױרַא טָאה עּפורג יד סָאװ ןרידנומ-יימרַא עשטייד יד

 -פיוא עשידיי יד .ףמַאק ןיא ןעמוקעג ץינוצ רעטעּפש ןענייז ,קירבַאפ סכירער

 -עג ױזַא ןבָאה ןוא ןעמרָאפינוא עשטייד ןיא ןָאטנָא ךיז ןגעלפ רעלדנעטש

 יָאר טָאה גנוליײטּפָא ןייז ןופ שארב .אנוש םעד ןשַאררעביא רעסעב טנעק

 ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןיא טפמעקעג שידלעה יקסווָאז
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 ,רעביא ןביג עּפורג ןייז ןופ רעדילגטימ ענעבילברַאפ יד ,1943 לירּפַא 19 םעד
 ליפעג רעדיווטעי ןדנואוושרַאפ טושּפ ןיקסווָאזָאר ייב זיא געט יד טָא ןיא זַא

 זיא ןבילברַאפ .טרַאעג טשינ םיא טָאה םוקמוא ןופ רַאפעג יד .ארומ ןופ
 ,טכַארטעג טשינ רע טָאה עגר ןייא ןייק ףיוא !המקנ ,ףמַאק :ליצ רעד זיולב
 -כיירגלָאפרעד עמַאס יד ןופ רענייא .ןעװעטַאר ןענעק רשפא ךיז טעוװ רע זַא
 טימ יקסווָאזָאר לוולעוו ןעוו ,ןעוועג זיא דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ ןטנעמָאמ עטס
 טימ ןגָאװ ַא ףיוא סעבמָאב ערעווש ייווצ ןפרָאװעג ןבָאה רעטסוש המלש
 !ןבעל ןבילבעג ףניפ זיולב ןענייז --- טייל-,ס .ס 60 יד ןופ ..ס .ס עשטייד

 ,סַאג עיּפילָאװָאנ חטש םעד ףיוא טפמעקעג טָאה עּפורג-ספמַאק סיקסווָאזָאר
 ןופ ןקירבַאפ יד ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עקצילעמרַאק ןוא עשטָאמס ןשיווצ
 10 ןוא 8 עשטָאמס ףיוא רעזייה יד ןיא ואוו ,ןטרָאד --- ץלוש ,סנעבעט ,ךירער
 -מעק עשידיי יד .ןסױטשנעמַאזוצ עטסרעווש יד ןופ ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 טשינ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .געט 10 עצנַאג קָאלב םעד ןטלַאהעג ןבָאה רעפ
 ןדנוצעגרעטנוא לירּפַא 29 םעד ייז ןבָאה ,רעפמעק-ָאטעג יד ןגיזַאב טנעקעג
 .רעזייה יד

 ןוא ןרעייפ יד ןופ עּפורג ןייז טריפעגסיורַא יקסוװוָאזָאר טָאה טכַאנייב
 ףיוא --- ןשטייד יד ןופ טצעזַאב טכידעג סַאג ַא רעביא -- יז טריפעגרעבירַא
 -עג ,רעכעד יד ךרוד ,ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,עיּפילָאװָאנ טייז רערעדנַא רעד
 -ףמַאק רעד טימ טקיניײארַאפ ךיז יז טָאה ןטרָאד .סַאג ענשעל טימ טצענערג
 .רעלעג רזעילא ןופ עּפורג

 טריפעגסיורַא עּפורג עטקינייארַאפ יד טָא זיא ,טכַאנייב ,יַאמ 1 םעד
 העש 24 .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד ןרָאװעג
 טריפעגסיורַא ייז ןעמ טָאה רעטעּפש .םעדיוב ַא ףיוא ןטלַאהַאב ייז ןעמ טָאה
 יקסװָאזָאר ךיז טָאה ןטרָאד ןופ .עשרַאװ ייב יקנַאימָאל ןיא לדלעוו ַא ןיא
 ןָא גָאט ןטשרע עמַאס ןופ רעבָא טָאה רע .עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיילג
 .טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןענעדרָאנײא טימ תורצ עכעלקערש טַאהעג
 -לַאמש, יד ,ןפרואווסיוא עשיליוּפ יד טעּפעשטעגוצ ךיילג םיא וצ ךיז ןבָאה'ס

 ןעגנולעג םיא זיא געט עכעלטע .טלעג-ףיוקסיוא טגנַאלרַאפ ןוא "סעקינוװָאצ
 תיב ןשילױוּפ ַא ףיוא ןקיטכענ טזומעג וליפַא רע טָאה לָאמניײא .,ןעיצוצּפָא
 קעװַא טכַאנרַאפ זיא רע ןעוו ,ןעזעג םיא ןעמ טָאה לָאמ עטצעל סָאד .ןימלע
 טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא שינעטלעהַאב רענעלַאפעגכרודַא ןייז ןופ

 ַא ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז ןוא ןײרַא טָאטש ןיא קעװַא זיא רע .שזאבילָאשז

 טָאה ,העש-טנװָא רעטעּפש ַא ןיא .ןעגנולעג טשינ רעבָא םיא זיא'ס ,הריד

 -ןַאב רעשטייד א םיא טָאה געוו ןפיוא ,שזאבילאשז ןייק קירוצ טזָאלעג ךיז רע

 רע טָאה הסיפת ןופ .ָאּפַאטשעג רעד ןבעגעגרעביא ןוא ןטלַאהרַאפ רעטמַאַאב
 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ףור-ףליה ַא טימ לווירב ַא ןקישוצרעביא ןזיװַאב ךָאנ
 וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סע .ןעװעטַאר וצ םיא ױזַא יוװ ,ןעלטימ ןכוז וצ

 .טעּפש
 ,שטנעמ םענייר-לָאטשירק ןופ ןבעל סָאד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ױזַא

 -רעה יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ יקסוװָאזָאר לוולעוו רבח ןקיצרַאז: ןוא ןביל

 .רעריפ ןוא רעוט עשידנוב עגניי רוד םעיינ ןופ רשייטשרָאפ עטסכעל
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 ,ןבילקעגסיוא טשינ ןגעוװ ייווצ יד ןופ ענייא ןייק

 טָאה בייל רעגניי רעד ,(טסיקלָאפ ַא יו ןביוהעגנָא) רעוט רעשיטסינומָאק רעוו

 ָאה רע
 יש

 גונעג טג ָאמרַאפ ט
 שיר

 ,רעטעפ ןייז ןופ דייר יד ךיוא יו ,םייה

 -יטקַא ןַא -- רעדורב ַא סעמַאמ רעד
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 -עג ,דיי ןעמורפ ןוא ןכעלרע ן
 -רעטסוש טימ לבלעוועג ַא ןופ ןגיוצ

 ןטלַאהעג טָאה'מ ןעמעוו ,לסָאי 'ר טָאה הנויח .לביטש רעקסירט ןיא הליפת

 ַא רַאפ

 -לעב ןרָאי עגנַאל ,רָאטנַאק לסָאי 'ר ןעוועג זיא דצ סעמַאמ ןופ עדייז רעד

 ַאב ,ליטש ַא ,עשרַאװ ןיא ןריובעג .,םינּפ ןייש ,ןפָא ןַא טימ לגניי ןדייש

 ץלאזורג בייל

 טַאּפ ?אונמע .רד
 1 קיליײה ןקידנעייטשר ָאפ ןיא רעוועג

 -טּפיױה םעד ,שַאלפ-סיירפיוא ןַא רַאפ --- ןעוועג זיא טיונ

 ,טסעמר ַאפ

 ָאוו

 ַא טוג זיא רע יצ

 ק רעדעי םער

 ק לָאמ עכעלטע טיונק ןדעי רע טגעלפ

 4 מור ןריושעג

 -- רעטצנעפ ןופ ןייש םייב ןרילָארטנָא

 כ ױזַא ןעווע ג זיא סָאװ ,רעד

 ןטיונ
 קַארַא

 ּפ רעד טימ
 ורב ןורעטלע ןייז ןוא םיא רַאפ שיטסירעט

 קני 4 ק טכ ַאמ עג ןוא רעט
 -צנעפ ןופ טייוו טשינ ןסעזעג זיא ,ךוב ריא ןיא יז טביירש

 ,טײקכעלטרָאװטנ ַארַאפ ןוא טייקכעלט

 עיצַאזינ

 ָארטעג עקדַאלוװ

 ,עלעבייל 9

 רעוועג רעד ןיא ןפ

 עד ןופ

 ָאטעג ןיא .טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןוא ףיקס ןיא ,לוש רעשידיי רעד ןיא ןרָאװ

 .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעגטי

 קירבַאפ

 םיא טָאה ,ָאטעג ןיא טייז רעשירַא ר
 "ַאג רָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ

 ריא תעב

8 

 ךוזַאב ןטצע ֹל

 וויס ק ַא רע טָאה

 ָאזָאר עלעבייל
 ט 1

 "עג ןגיוצרעד ךיוא זיא ,רעדורב רערעגניי סלוולעוו ,יקסוו



 זיא רע .געוו םענעגייא ןַא טימ ןייג וצ ידכ ,טייקידנעטשטסבלעז עקיטסייג

 ןעמונַאב ןיוש טָאה רע לייוו טשינ .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ ןענַאטשעגוצ
 ךָאנ רע זיא םעד וצ -- תוטיש יירד יד טָא ןשיווצ דישרעטנוא ןפיט םעד

 רעד סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג רעכיג זיא'ס .(טלַא רָאי 15 ךרעב) גניי וצ ןעוועג
 רעד ןופ רעגערט יד ןיא ןוא ,טימעג ןייז ןכָארּפשטנַא רעמ טָאה םזידנוב
 ,ןײלַא ךיז ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעזעג רע טָאה עיגָאלָאעדיא

 עכעלטנגוי יד ןשיוװצ וויטקַא ןרָאװעג ץלאזורג זיא ,רעקורד ַא ךַאפ ןופ
 -וצ דנוב טנגוי ןיא קיטעט ןעועג רע זיא קיטייצכיילג .,רעטעברַא-רעקורד
 ןעוועג רעבָא זיא רע ,טליּפשעג טשינ רע טָאה לָאר עקידנריפ ןייק .טפנוק

 קידנעטש רָאנ ,דילגטימ ַא םתס טשינ .ןטסיויטקַא יד ןשיװצ טנכעררַאפ
 ןיא ייס ,דנוב-טנגוי ןיא ייס טעברַא עטױרטרַאפנָא ןריפסיוא טימ ןעמונרַאפ
 ןיא רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ עיצקעס-טנגוי רעד
 (עיצקעס רעד ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןעוועג) עשרַאװ

 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג דלַאב בייל זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טייקכעלרע ,רשיה-לכש ןוא טייקיאור ןייז טימ .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא

 רעשידרערעטנוא רַאפ שטנעמ רעלַאעדיא ןַא ןעוועג רע זיא טפַאשיירט ןוא

 ןעוועג זיא ,ןבעגעגרעביא םיא טָאה'מ סָאװ ,סעיצקנופ יד ןופ ענייא ,טעברַא
 טימ ןעמַאזצ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ רַאפ גרָאז
 ןעמייה טעדנירגעג רע טָאה ערעדנַא ןוא ןָאסלעדנעמ עלעקנַאי ,סור ךענעה
 .רעלטעב ,רעגניז-ןסַאג ,רעּפַאכ-טיורב יד -- עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ
 ןסעומש ייז רַאפ טנדרָאעגנייא ,ןסע ןבעגעג ,ןשַאװעגמורַא ןטרָאד ייז טָאה'מ

 ןיא ןעקניז רעטייו ןופ טיהרַאפ ייז ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןעגנולייוורַאפ ןוא

 ,גנודליוורַאפ ןוא עיצַאזילַארָאמעד
 רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןסיורג םוצ טיירגעגוצ ךיז טָאה'מ ןעוו

 וצ טױרטרַאפנָא םיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא יד טָאה ,ָאטעג
 טָאה לָאר יד .ןעגנולײטּפָא-ףמַאק עריא ןופ רענייא ןופ טנַאדנעמַאק רעד ןייז

 ,טליפרעד קידובכב רע
 רענייא טימ ןריפוצנָא ןלַאפעגסיוא זיא ץלאזורג בייל ןופ לרוג ןפיוא

 ןטימ טכַאלש עסיורג ַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא-ףמַאק 5 יד ןופ

 -נוא ןופ טכירַאב ַא טיול .עלימ ןוא ףָאהנעמַאז קע ףיוא רעטילימ ןשטייד

 ןוא עטיוט --- ןשטייד 250 ךרעב ןלַאפעג ןבָאה ָאד ןלָאז ,ךנוב ןשידרערעט

 ןטייווצ םעד .דנַאטשפיוא ןופ גָאט ןטשרע ןיא ןעוועג זיא סָאד .עטעדנואוורַאפ

 יד ךרוד ןרָאװעג ןדנוצעגרעטנוא לקניו םעד ןיא רעזייה יד ןענייז גָאט

 ,ןשטייד
 .ָאטעג ןופ ןרעייפ ןוא ןטכַאלש יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ץלאזורג בייל

 תונכש ןיא -- 29 סַאג עלימ ףיוא 1943 לירּפַא ןט27 םעד סָאד זיא ןעשעג

 בױהנָא ןכָאנ געט 8 -- טגנערברַאפ טייהדניק ןייז טָאה רע ואוו ,זיוה ןופ

 ןעגנואווצעג ןשטייד יד ןבָאה ןטַאנַארג ןוא סענימ טימ .דנַאטשפױאדָאטעג ןופ

 ןופ ןײגסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .רעקנוב ַא ןזָאלרַאפ וצ רעפמעק עּפורג ַא

 רעטשרע רעד .ףמַאק םעד ןעמענפיוא סַאג רענעפָא רעד ףיוא ןוא רעקנוב

 טָאה רע רָאנ יװ .ץלאזורג בייל טנַאדנעמָאק רעד ןײגסױרַא טואורּפעג טָאה
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 ןפמוקעגמוא זיא רע ,ליֹוק ַא ןפָארטעג םיא טָאה ,ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא

 ,רָאי 24 ךרעב ןופ רעטלע ןיא

 ןרָאי יד ןיא .1040 ,קרָאי-וונ ,טנגוי ַא ןופ ףטכישפצנ יד : ץרעה .ש .ו :; .ב

 ,1988 ,לירּפַא ,קרָאי-וינ ,טייצ רעזנוא : .ב .א ,1048 ,קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ

 ,ביבא לת ,ץשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשֿפיוא ןוא ןברוח :טדַאטשיינ ךלמ

 -ָאטָצג ןטייז עדייב ןופ : יקצעשזוזדנעימ-לעטלעּפ עלעגיופ --- עקדַאלוװ .8

 ,ח .ש .' ,1948 ,קרָאי-וינ ,רעיומ

 גרעבכָאה דוד

 םעד טכַאלש ןיא ןלַאפעג -- ץעלדעש ןיא 1925 ילוי 19 םעד ןריובעג

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא 1943 לירּפַא 7

 -- רעטָאפ רעד -(ַאמדירפ םייה רעד ןופ) הניד ןוא המלש ןופ ןיז

 : ַא רעטעּפש ןוא רוחב-הבישי רענעזעוועג ַא

 עקניל יד ייב רעוט ַא ןעוועג .רעטלַאהכוב

 טבעלעג 192577 ןרָאי יד ןיא .ןויצ-ילעופ

 -סיוא םעד זיב 1929 ןופ ,לארשי-ץרא ןיא

 -- המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורב

 .עקירעמַא ןיא --- 1941 ןופ ןוא עיגלעב ןיא

 דיסח רערעג ַא ןופ רעטכָאט ַא -- רעטומ יד

 ןיא ןירערעל ַא ץעלדעש ןיא ןעוועג זיא --

 ָאזעיצ ןופ לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 יד ףוס .ןפַאשעג ןבָאה ןטסיקלָאפ יד סָאװ

 -וקעג דניק ןטימ יז זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 ןירערעל ַא ןרָאװעג ןוא עשרַאו ןייק ןעמ

 לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא
 2 סָאװ ,שטיװעלַאכימ שינייב ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 -ניק רעד ןיא טעברַאעג ךיוא יז טָאה קיטייצכיילג ,טריפעג טָאה דנוב רעד

 ןוא ןיגָאגַאדעּפ עטוג ַא ןעוועג זיא יז .זָאט טפַאשלעזעג רעד ןופ םייחרעד

 ,רעדניק יד וצ עביל ןוא טפַאשיירט רעכעלרעטומ טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 ,לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןגיוצרעד יז טָאה ןדוד ריא

 ַא טַאהעג ןוא עידנעּפיטס ַא ןעמוקַאב דוד טָאה לושסקלָאפ יד ןקידנע ןכָאנ

 ןוא קידעבעל ַא ןעװעג .רואל עיזַאנמיג רעד ןיא ןענרעל וצ טייקכעלגעמ

 וצ ןוא ,לגניי ןייש ןוא קיסקיוועגכיוה ,שיגרענע ןוא טנעגילעטניא ,קיאעפ

 ןקרַאטש ַא טימ רעטסנרע ןוא רענעסַאלעג ַא ,רעלטרָאּפס רעטוג ַא םעד

 ,רעטקַארַאכ ןטסעפ ןוא ןליוו

 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןעוועג רע זיא ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ

 רע ןעוו ,(עיצַאזינַאגרָא-רעדניק עשידנוב) ףיקס ןיא ןיײרַא רע זיא ,ךָאנ דניק ַא

 -ורג רעליש עשיטסינויצ יד ןבָאה ,עיזַאנמיג ןיא ןענרעל ךיז ןביוהעגנָא טָאה
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 -עג ןיוש רעבָא זיא רע ,טייז רעייז ףיוא ןעיצרעבירַא םיא טוואורּפעג סעּפ
 רעקיטכערּפ רעד וצ טרעהעג טָאה דוד .גנוגייצרעביא ןייז ןיא טסעפ ןעוו

 -ַאעדיא טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,עידרַאװג רעגניי רעשידנוב רעד ןופ הנחמ

 ,טגָאזעגוצ ליפ ױזַא טָאה ןוא םזיל

 יעגפיוא טָאה דנוב רעד ןוא המחלמזטלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 עטװאורּפעגסיוא עטלַא זיולב טשינ .עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא ןַא טיוב

 ןופ .טעברַא רעכעלרעפעג רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ןענייז רעפמעק

 -סיוא ןעמ טָאה טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ ןוא ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד

 רעמייהעג רעד ןיא ןבעגעגנײרַא ןבָאה ייז ןוא עטסיירד ןוא עטסעבו יד ןבילקעג

 זיא ייז ןופ רענייא .םזילַאעדיא ןשירפ ןוא ןערב ןכעלטנגוי רעייז טעברַא

 עסיוועג ןוטעג טָאה ,הניד ןירערעל יד ,עמַאמ יד ךיוא .גרעבכָאה לדוד ןעוועג

 ןעמוקעגמוא ףוסל זיא יז .עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ןטעברַא

 -עג טרעשַאב זיא דניק טבילעג-סייה ריא .!דיי רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ

 דוד ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא לָאר ענעעזעגנָא ןַא ןליּפש וצ ןעוו

 רָאי 18 ןייק וליפַא -- רעפמעק-ָאטעג עטסגניי יד ןופ ןעוועג זיא גרעבכָאה

 ףיוא טקוקעג טשינ .עטסשידלעה יד ןופ רעבָא -- ןעװעג טלַא טשינ ךָאנ

 רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןֹופ טנַאדנעמָאק ַא ןעועג רע זיא ,טייקגניי ןייז

 ןייז ,דנַאטשפיוא ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי

 ,ןטסיפיקס ןוא ןטסיטפנוקוצ ,ןטסידנוב ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנולײטּפָא

 .עלימ -- עקישזד ןסַאג יד ןופ טנגעג ןיא טפמעקעג טָאה

 : טגָאזעג םיא ןגעוװו טרעוו דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טכירַאב ַא ןיא

 ,עפורג -ףמַאק ןייז ןופ רעקנוב םעד טקעדטנַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו;
 -רַאפ רעּפרעק ןייז טימ ןוא םירבח ענייז רעװעג סָאד ןבעגעגּפָא רֶע טָאה
 עצנַאג יד רעבָא ,ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רע .,גנַאגנײרַא םעד טרידַאקירַאב
 ךשמ ןיא ןבָאה רעקנוב םעד ןופ רעפמעק עלַא ןוא גנורעקלעפַאב עליוויצ

 -ַאב סָאד .גנַאגסױרַא ןטייוצ םעד טימ ןײגוצסױרַא ןזיװַאב טייצ רעד ןופ
 ,"טונימ 15 םורַא טרעיודעג טָאה גנַאגנײרַא םעד ןופ רעּפרעק ןייז ןקיטייז

 :סעיצקַא סגרעבכָאה ןופ רענייא ןגעוו טלייצרעד ןַאמלעדע קרַאמ
 סגרעבכָאה) עיצַאזינַאגרָא- ףמַאק רעשידיי רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ייווצ;

 ןופ ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע גָאט ןלעה ןטימ ןיא סױרַא ןריפ (סקערעב ןוא

 ./ עלימ ףיוא ןיירַא ייז ןריפ ןוא 27 עלימ ףיוא רעלעק-ץוש םענעטָאשרַאפי

 ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עיציזָאּפ עקיזָאד יד

 םיא ןגעוו טלייצרעד רעטייוו ..,"טייצ ךָאװ ַא רעכעה ןטלַאהוצנייא טגנילעג

 ןיא עּפורג ספמַאק רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,גרעבכָאה דודש :ןַאמלעדע

 ביל ױוזַא םיא טָאה סָאװ ,רעטומ ןייז ,דניק ַא טעמכ ךָאנ ,ָאטעג ןלַארטנעצ

 -ףמַאק רעשידיי רעד ןיא ןטערטוצניירַא טביולרעד טשינ םיא טָאה ,טַאהעג

 -רעד ןשטייד יד תעב .,ןטיהרַאּפ טלָאװעג ױזַא םיא טָאה יז .עיצַאזינַאגרָא

 ןוא ןּפורג ףמַאק ףניפ ךיז ןעניפעג סע ואוו ,טקנוּפ-ץוש םוצ ךיז ןרעטנענ

 -רַאפמוא ךיז טכוד זיא טיוט רעייז ןוא ןשטנעמ עליוויצ טרעדנוה עכעלטע

 טלעטשרַאפ רעּפרעק ןייז טימ ןוא רעוועג סָאד קעװַא דוד טיג -- ךעלדיימ
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 יד םיא ןדרָאמרעד עיציזָאּפ רעד טָא ןיא ןוא .גנַאגכרוד ןלָאמש םעד רע
 ןייז ןּפעלשוצסױרַא טלַאּפש ןלָאמש םעד ןופ טכייל טשינ זיא סע ןוא ,ןשטייד

 יד טימ ןעמַאזוצ ןשטנעמ עליוויצ עלַא ןבָאה ,ןעשעג זיא סָאד זיב .רעּפרעק

 ."טקנוּפ-ץוש םעד ןזָאלרַאפ וצ ןזיוװַאב רעפמעק

 ףיוא רעקנוב ןיא סָאד זיא ןעװעג :םעד ןגעוו טלייצרעד עקדַאלוװ
 ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענייז ןּפורג ףמַאק עכעלטע ואוו ,29 עלימ
 ןיא גנונעפע ןַא ןסירעגפיוא ןשטייד יד ןבָאה טַאנַארג ַא טימ .ןשטייד יד
 םירבח יד ןפורעג טָאה ץלאזורג ביילש ,ןסָאשעגנײרַא רדסכ ןוא רעקנוב
 ןכירקוצסירַא טריבורּפ רעטשרע רעד טָאה רע .ףמַאק ןיא ןײגוצסױרַא
 אנוש רעד ,טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא גנונעפע-רעקנוב רעד ךרוד
 לָאז ןעמ ידכ .גנונעפע יד טריקַאטַא רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טָאה
 ןטלַאהרַאפ טזומעג ןעמ טָאה ,גנַאגסױרַא ןקיטייז ַא ךרוד ןעװעטַאר ךיז ןענעק
 -ןצניינ ַא ,גרעבכָאה לדוד .טונימ עכעלטע ףיוא שטָאכ --- ףירגנָא ןשטייד םעד

 סָאװרָאנ ןייז טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,עּפורג-ףמַאק ַא ןופ רעריפ רעקירָאי
 ןופ גָאט ןטשרע ןיא ךָאנ טנכייצעגסיוא ךיז ץלַאזורג רבה םענעסָאשרעד
 ןסָאלשַאב ןיילַא טָאה ,ףָאהנעמַאז-עלימ ףיוא ףמַאק-ןסַאג םעד ןיא ,דנַאטשפיוא
 -ּפָא ,םירבח:-ףמַאק ענייז טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע .עגַאל יד ןעװעטַאר וצ
 טָאה ןוא טױרקלסַאט לרעב רבח ןטסטנעָאנ ןייז וצ רעװלָאװער ןייז ןבעגעג

 ואוו ,רעקנוב ןופ גנַאגנײרַא םעד טלעטשרַאפ רעּפרעק םענעגייא ןייז טימ ןיילַא

 םיא ןבָאה סעיטסעב עשטייד יד .טריקַאטַא ןטסקרַאטשמַא ןבָאה ןשטייד יד
 ןבָאה ייז זיב טייצ לסיב ַא טרעיודעג טָאה סע .ןסָאשרעד ןקידנגיל ַא ױזַא
 -עפע רעד ןופ ןקורקעװַא גרעבכָאה לדוד ןופ רעּפרעק ןטיוט םעד טנעקעג

 יָאק ןעיירטעג ױזַא םעד ןופ םירבח יד רעבָא ןבָאה טייצ רעד ךרוד .גנונ

 -ּפָא גרעבכָאה דוד טָאה ױזַא .רעקנוב םנופ ךיז ןעיצקירוצ ןזיוװַאב טנַאדנעמ
 ןגעו) .229 עלימ ףיוא רעקנוב ןופ ןדיי יד טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג
 ,(רָאי ַא ןיא תועט ַא ָאד זיא רעטלע ןייז

 עכעלטע רַאפ עזַאב עלַארטנעצ ַא ןעוועג זיא רעקנוב רעקיזָאד רעד
 ןיזַאגַאמ-רעװלוּפ ַא טנדרָאעגנייא ןעועג ךיוא זיא ןטרָאד ,ןעגנולײטּפָא-ףמַאק
 -ינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד ןופ טַארַאּפַא-ָאידַאר ַא ןענופעג ךיז טָאה'ס ןוא
 .זיוה סָאד ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד יד ןבָאה 1943 לירּפַא 24 םעד .עיצַאז
 ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה'ס .קעװַא ןטרָאד ןופ טזומעג טָאה ןעמ
 געט יירד/ייווצ ַא ךָאנ .ןטילעג טשינ הפרש רעד ןופ טָאה רעקנוב רעד זַא
 -עּפש ןבָאה ןשטייד יד .ןעמוקעגקירוצ ןעגנולײטּפָא-ףמַאק עכעלטע ןענייז
 ןסָאשעגנײרַא ,גנונעפע ןַא ןסירעגפיוא ןבָאה ייז ,עיציזָאּפ יד טריקַאטַא רעט
 ךרוד ןײגוצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה רעפמעק יד .ןטַאנַארג ןפרָאװעגנײרַא ןוא
 ןעגנולײטּפָא עשיצַאנ יד טימ ףמַאק םענעפָא ןַא ןביױהנָא ןוא גנונעפע רעד
 ךרוד ןעיצקירוצ לענש טזומעג ךיז טָאה'מ .ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סָאד
 ןענייז עיצַארעּפָא רעקיזָאד רעד תעב .געוו ןשידרערעטנוא ןרעדנַא ןַא
 ,גרעבכָאה דוד ןוא ץלאזורג ביל --- ןטנַאדנעמָאק עשידנוב ייווצ יד ןלַאפעג
 רעשידנוב רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא ןענייז סָאװ ,עכעלטנגוי עשידלעה ייווצ
 ןבעג וצ ידכ ,ןעוועג בירקמ ןיילַא ךיז ןבָאה ייז .גנוגעווַאב-טנגוי ןוא -רעדניק
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 ןעוועטאר וצ ןוא ןפמעק וצ רעסייוו טייקכעלגעמ ַא םירבח-ףמַאק ערעייז

 ,ץוש רעייז רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי יד

 (סעלעשורנַא-סָאל -- ץעלדעש) גרעבכָאה המלש רעטָאּפ ןופ עיצַאמרָאפנוא ;  .ב
 ןשיריי ןופ ןרָאי יד ןיא .(קרָאי-וינ -- עשרַאװ -- ששקוד) וקסנוליג המלש ןוא
 -- עקרַאלװ .(ןטרָאד) טֿפמצק ָאטפנ יד :ןַאמלעדע קרַאמ 1048 קרָאי-וינ ,ןברוח
 ,1948 קרָאי-וינ ,רטיומ-ָאטצג ןטייז טדייב ןופ : !קצעשזיודנעימ-לעטלעּפ עלעגייפ
 ןברוח :טדַאמשיינ ךלמ ,10460 קרָאי-ןינ ,טנגוי ַא ןופ עטכישצג יד ; ץרעה .ש .ו

 .1948 ביבא-לת ,ץשרַאו ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשּפיוא ןוא

 ה .ש יי

0 

 סענַאלב קעשול ןוא קערוי עטוג

 -ניק עשידנוב יד ןוא לוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןעוועג זיא םייה רעייז
 רעטומ ריא זיא ,רָאי 16 ןעוועג טלַא זיא עטוג ןעוו .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעד
 -|2 םעד -- רעדירב ערעגניי ייווצ טנעה עריא ףיוא טזָאלעג ןוא ןברָאטשעג
 ,קעשול ןקירָאי-8 םעד ןוא קערוי ןקירָאי

 -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןיא רעוט ַא ,טסידנוב ַא ןעוועג זיא עטַאט רעד
 ףיוא רעדניק יד ןעז טפָא ןעמ טגעלפ .עשרַאװ ןיא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא
 -עג ןענייז קערוי ןוא עטוג .ןטַאט רעייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנורעייפ עשידנוב
 -סיוא יד ףיוא סרעדנוזַאב ןוא ןזיירק יד ףיוא ,בולק-ףיקס ןיא וויטקַא ןעוו
 רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,ןרעגַאל-רעמוז ןוא ןגולפ
 ,ייז טימ ןעוועג דימת זיא קעשול .םירבח וצ טפַאשיירטעג ןוא טײקמַאזטעברַא
 תומולח ןוא דייר יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא םָאװש ַא יו ,רעדיל יד טרעהעג

 ...ןעמוק לָאמַא טעװ סָאװ ,טלעוװ רעיינ ,רענייש ַא ןגעוו

 ָאטעג ,המחלמ ןופ טייצ ערעטצניפ יד ,עזייב יד רעבָא זיא ןעמוקעג
 -רעטנוא רעד ןיא ןיירַא ךיילג ןענייז רעדניק יירד יד .גנוטכינרַאפ-ןדיי ןוא
 -טימ ַא ןרָאװעג זיא רעטָאפ רעייז .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידרע
 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא םעד ןיא דילג

 -עג טָאה עטוג .ףיקס ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא --- רעדניק יד ןוא ןענייא
 ןַאמלעדע קערַאמ טימ ןעמַאזוצ טָאה קערוי ,ןכיק-רעדניק יד ןיא ןפלָאה
 ןַא ןיא טעברַאעג ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןופ רעריפ ַא רעטעּפש
 ,סעסענָאלב יד ןופ הריד רעד ןיא יירעקורד רעשידנוב רעשידרערעטנוא
 ,רעלדניברַאפ ַא ןרָאװעג זיא ,רעטסגניי רעד ,קעשול .67 עיּפילָאװַאנ ףיוא
 ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ ןתוחילש עמייהעג ןגָארטעג טָאה סָאװ רעירוק ַא

 -ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןכָארבעגסיױא זיא 1942 לירּפַא ןט19 םעד ןעוו
 -ףמַאק רעשידנוב ַא ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג קערוי זיא ,דנַאטשפיוא
 ריא ןיא טלייצרעד עקדַאלװ ,טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה סָאװ ,גנוליײטּפָא
 טייקשידלעה רעד ןגעוו ןטנעמָאמ עקידנריר ןרעױמ-ָאטעג ןטייז עדייב ןופ ךוב
 ןתעב זיא סָאװ ,קעשול לרעדורב רעייז ןוא עטוג רעטסעווש ןייז ,ןקערוי ןופ
 ,רָאי 13 לכה-ךס ןעוועג טלַא דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא
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1 

 | !.תזֿפַאז גע 1 ּ הי

4 

 4 טי8 תולות עגייז וצ .עדנעוועג ףךיו רעלטיה טאה ראי םעייג ןוע ביוהנא הוצ
 07 טאה ט3א6םרעוו עײטייד '8 זא ,ןטסיוהאב ו: 9090 םעד .אה רעלשיה ,לעפא ןלעיצעפש
 914 ןוא גנוטלאה רעצלאט""ריא קנארא ".ראבארעד =ילאראמ" ןטיבעג ריי ךרוד עטצעפאב
 ."ןילפיצטיד רעטנכייצעג

 =.רה .טזינ'צ ןוע דראקצר םעד ןגאל"צג רעל.יה ..ה גנוטעיוהאב ראקיזאד רעד טיפ
 ?טריבארער "ײילארא8" יימר. ןייז טאה ןטיבעג עכלעוו ,ןזייוונא רעל.יה לאו ,אבר
 -:ףךיצו .2אהעאב ע"'נ לאז עאדלאש רע"שייד רעד ווו ,דנאל .געדאב ןייא חצאכ אד זוא וצ
 ?ןשיולענא ןוא ןטלאהאב ךיז ףראד ןעמ ןכלעוו ראס ,אנו" ןקיצולב א ראפ

 ךדגר רענ/ב רע לאז .ןטארלאט אנייז ןוע גנוטלאה רעצלאט" רער ןגעוו טדעכ רעלייה
 יד ןגב,וו ,ןעיירעדרעמ ע"יטסידאס ,עחילאיטצעב יד ןגעוו ,ןעגנובלאעראט יד ןגעוו
 ןע:19/ג18 זיא טע ווו ,םוטעטוא .גנורעקלעפאב רעד ןוא ןעגנוקינייפ עכעל"טנעפפוא
 רע-.ייד רעד ,םראדנאסז רעסשייד רעד ,ןאס-.ט:ש רע"טייװ רעד ,טארדלאט רעײעייהװ רעד
 . רעד ןופ גנולדנאהאב עפטיא אזא .סינ ןעק ,ט"חינג טייוו עטכ'סעג יד .ץךעיוואפהטסעג
 ן-טייד יד םג ןעוט טאד יוו ,ןציבעג עדסערע ,ענצמונראט ןיא גנורעקלעטאב רעליוווצ
 ,טבאה ערע;ייז ןיא ןלאפטוצניירא קילגהוא עאד טאהעג ןבאמ טאוו רעדנעל ע ל 4 ןוא

: 8 8 

 ָאמעג רעועשרַאוו ןיא דנוב ןופ ןעגנוטייצ עשידרערעטנוא

7 5 

 ןיא ףיא טכױט טָא; :רעטרעװ עריא ןענָאמרעד לָאמַאכָאנ ָאד רימָאל
 רעטרעביושעצ קידנעטש רעד טימ רוחב רעגניי רעד ,סענָאלב קערוי ןורכז

 ,ןטעברַא עטסרעווש יד וצ ןסירעג ךיז רע טָאה קידנעטש .ענירּפושט רעדנָאלב

 טייקטושּפ ַאזַא טימ ייברעד ןוא ןתוחילש עטסכעלרעפעג יד טריפעגסיוא

 -רעוו סקערוי טציא ךָאנ רימ ןעגנילק סע ..!טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ןוא

 יו טָאה קערוי .ָאטעג ןיא ךוזַאב ןטצעל ןיימ ייב סָאד זיא ןעוועג .רעט

 ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .רעױמ-ָאטעג םוצ טריפעגּפָא ךימ ךעלנייוועג

 וצ טציא טגנילעג סע ןעו -- :ןגערפ וצ ןלַאפעגנייא גנולצולּפ זיא רימ

 ןופ סױרַא וטסלָאװ ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ריד רַאפ ענילעמ ַא ןעניפעג

 -- :טרעפטנעעג ןוא טקוקעגנָא טרעדנואוורַאפ ןַאד ךימ טָאה רע ? ןענַאד

 ןוא ןביילב ןעמ זומ ָאטעג ןיא ָאד ?ןגערפ וצ סעכלעזַא ןייא ריד טלַאפ יו

 ןפמַאקיָאטעג יד ןיא לײטנָא ןייז ןעועג זיא שידלעה !ןענרעלנָא 'ייז' ָאד

 ןייז .ןקערוי ןגעוו טלייצרעד םולב ַאשַארבַא רימ טָאה גנורעדנואווַאב טימ

 ןדנעטשמוא עטסכעלרעפעג יד ןיא ּפָאק םעד ןרילרַאפ טשינ ןייז ,טייקטסיירד
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 ןעמַאזוצ קעווַא ,ָאטשינ ןיוש רע זיא טציא .,ןעניוטש טכַאמעג טושּפ זנוא טָאה
 יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,לרעדורב קירָאי-ןציירד ןייז טימ
 עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ ןעמוקַאב גנונעקרענָא סלַא ןוא ןפמַאק-ָאטעג
 ,עטוג רעטסעווש ןייז טימ ןעמַאזוצ ;רעװלָאװער ןקיליוק-ףניפ ַא -- הנתמ ַא
 עריא וצ ןעוועג רעטומ ַא יוװ זיא סָאװ ,לדיימ םענעדיײשַאב ,ןצלָאטש םעד טימ

 עטוג טָאה טפַאשביל לפיוו טימ .המשנ ענעבעגעגרעביא ,עיירטעג ַא .רעדירב

 עּפורג ףמַאק רעשידנוב רעד ןופ וויטקעלָאק ןרַאפ טפַאשטריװ יד טריפעג
 ןוא ןטעברַא עלַא טריפעגסיוא םַאזכרָאהעג ,ליטש .32 עקסדעיָאטנעיוװש ףיוא

 ""רעדירב עריא טימ טנַאה ייב טנַאה געט עשיאָארעה יד ןיא טפמעקעג
 -סױרַא דנַאטשפיוא ןכָאנ זיא סָאװ ,דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טכירַאב ַא ןיא

 :טגָאזעג טרעוו ,דנַאלסיױוא ןייק ןרָאװעג טקישעג
 -רעב םעד ףיוא עּפורג רעזנוא ןופ טנַאדנעמָאק רעד -- סענָאלב קערוי;

 .רעפמעק עטסטסיירד ןוא שטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא -- טיבעג-רעטש
 -מוא ןרעכיז ַא ןופ סעּפורג-רעטשרעב יד טעװעטַארעגּפָא רע טָאה לָאמ ייווצ
 .?ןשטייד קילטנעצ ַא רעכעה ןופ ףירגנָא םעד קידנטלַאהרַאפ ןיילַא --- םוק

 ןייז טימ ןענַאטשעג קערוי זיא דנַאטשּפיוא ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיב
 -עגרעטנוא ןבָאה ןשטייד יד .סיצַאנ יד ףיוא טרעייפעגקירוצ ןוא גנוליײטּפָא
 זיא ןקערוי .רעזייה יד טימַאניד טימ ןסיירפיוא ןעמונעג ,ָאטעג םעד ןדנוצ

 ךיז ןבָאה'ס .תוברוח עקידנענערב יד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןעגנולעג

 .קעשול ןוא עטוג טעװעטַארעג ךיוא

 ןייק ,עשרַאװ ייב לפרעד ַא ןיא טריפעגקעװַא ייז טָאה ךירדירפ ןמלז

 ָאּפַאטשעג יד .גָאלק עקשזור ןעוועג הריד רעמייהעג ַא ןיא זיא'ס ואוו ,ידולּפ

 "וצ .סנבעל עגניי יד וצ טכַאמעג ףוס ַא ןוא טקעדטנַא הריד יד רעבָא טָאה

 -דלָאג עלעגייפ ,ךירדירפ ןמלז ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיוא ןענייז ייז טימ ןעמַאז

 ,דניק ריא טימ גָאלק עקשזור ןוא ןייטש

 ןַא טמיטשַאב גנוריגער עשיליױוּפ עשירָאזיװָארּפ יד טָאה 1945 רָאי ןיא

 *13 םענעמוקעגמוא םעד רַאפ טייקששידלעה רַאפ ץיירק םעד ,גנונעכייצסיוא

 רעד ןופ דילגטימ רעטסגניי רעד ןעוועג זיא סָאװ ,קעשול דלעהדָאטעג ןקירָאי

 סרעּפרעק ערעייז ןעמ טָאה 1946 רַאונַאי ןיא .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי

 רעד וצ .עשרַאװ ןייק טכַארבעג ייז ןוא ידולּפ ןיא רבק ןופ ןעמונעגסױרַא

 יַּפֶא ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמוקעג ןענייז םלוע-תיב רעװעשרַאװ ןפיוא ,היוול

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעפמעק עשידלעה יד ,דנוב ןופ רעדניק יד דובכ ןבעג

 טָאה'מ סָאװ ,םירבח ערעדנַא יד ךיוא יו ,סענָאלב קעשול ןוא קערוי ,עטוג

 .ידולּפ ןיא םירבק יד ןופ ןעמונעגסױרַא
 .למ י
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 קאלירג לארשי

 ,בייל 'ר ,רעטָאפ ןייז .עילימַאפ רעשידיגנ-שידיסח ַא ןיא 1908 ןריובעג
 זיא ,עשרַאװ ןיא (סַאג עניִאנג) עווָאקניר ףיוא טפעשעג-ריּפַאּפ ַא טַאהעג טָאה
 עיצַאזינַאגרָא רעשיסקָאדָאטרָא-םערטסקע רעד ןופ רעוט ַא ןוא ןדמל ַא ןעוועג
 ןעוועג זיא רעטומ ןייז .לארשי-תדוגא
 ןופ רעטכָאט ַא ,יורפ עלעדייא ןַא

 -ניטש -- דיסח ןוא ריבג ןסיורג

 -עג ךיוא זיא קַאלירג בייל .דלעפ

 -רַאװ ןטנַאקַאב ןופ רעגָאװש ַא ןעוו

 רעד ןיא סנרּפ - הדוגא רעווש

 ,דלעפנעדייו -- דיגנ ןוא הליהק

 -גנערטש ַא ןעמוקַאב טָאה לארשי

 -תונשקע .גנואיצרעד עזעיגילער

 טָאה טייקטסעפ-רעטקַארַאכ ןוא

 ןשידיסח ןייז ןופ טנשריעג לארשי

 ןופ -- טקַאט ןוא טייקלדייא ,ןטַאט

 ,ןעמַאמ ןייז

 טָאה ןרָאי-טנגוי עירפ ענייז ןיא

 ןופ ןקוקרעבירַא ןביוהעגנָא לארשי

 -ישזג ףיוא ךעלביטש עשידיסח יד

 ןוא רעשירַאטעלָארּפ רעד וצ וװוָאב

 טפרַאװ רע .הנחמ-טנגוי רעכעלטלעוו

 ,עטָאּפַאק עשידיסח יד ּפָארַא לענש

 ןופ ךעלזיירק ףיוא ןעמוק ןָא-טבייה

 טרעװ ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 ןערב ןשידיסח טימ .ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק ןטימ ןסירעגטימ
 עשיטילַאּפ קיסיילפ טנרעל :רוטַארעטיל רעײנ רעד ףיוא ךיז רע טפרַאװ
 רעטעּפש .גנוגעװַאב-רעטעברַא רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג יד ןוא עימָאנָאקע
 -טנגוי רעשידנוב רעד ןופ לוש-ןטנערעפער רעד ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא
 טנערעפעד ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל רע זיא יז ןקידנע ןכָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא
 .ןזיירק-טנגוי ףיוא

 רעד .תוסרוקיּפַא סנוז םעד טבעלעגרעביא רעווש טָאה קַאלירג בייל 'ר
 ןוז ַא סנייז זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ-םולש טנָאקעג טשינ טָאה םיא ןיא ףיקת
 תורוד ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעװ ,ןגעו סרעטָאפ ןיא ןייג טשינ לָאז
 ןייז ןיא ןעועג רָאנ ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עלַא טימ .םידיגנ ןוא םידמול
 -ךרד, ןפיוא ןײגפױרַא קירוצ ןלארשי ןעגניווצ טװאורּפעג רע טָאה ,תושר
 רעטָאפ ןשיוװצ החוכיוו רעפרַאש ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה בוטש ןיא ."רשיה
 עלעדייא יד .זגורב םענעסיברַאפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןוז ןוא
 ןכַאמ וצ ןעגנואימַאב עריא עלַא ןוא טַאהעג רעצ ליפ םעד ןופ טָאה רעטומ
 ,לַאפכרוד ַא ןטילעג ןבָאה םינשקע ייווצ יד ןשיוװצ םולש

 ןוא הכרב-לזמ יד ןריואוועגנָא טייצ רעד טימ ןבָאה ןטפעשעג סבייל 'ר
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 ןןוא עלעטוג וןרפ ןויז ,(סקנול) טאורשוו

 עלרעפ עשוהי רעביורש רעד



 א קידנעייז .טפעשעג-ריּפַאּפ ןייז ןבעגוצפיוא ןעװעג ןעגנואווצעג זיא רע
 -ועצ םעד ייב רָאטקורטסניא ןַא ןרָאװעג רע זיא ,רענדער רעקידרעייפ-םַאלפ
 רעד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא ןוא לארשי-תדוגא רעד ןופ טעטימָאק-לַארט
 ,גנוגעווַאב רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ תוחילש ןיא ץניווָארּפ

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה ןוא רעטלעטשעגנָאדָארויב ַא ןרָאװעג זיא לארשי
 ןלענַאיסעּפָארּפ ןייז ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקיכָאק םעד ןיא ןערב טימ

 -עווַאב רעשידנוב רעד ןופ ןוא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ
 -ָארּפ ןוא עשיטילָאּפ יד ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד .גנוג
 ,ןסקַאװ לענש ןעמונעג טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעווַאב עלענָאיסעפ
 טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא טרעוו לארשי
 ןופ ןייארַאפ ןקיּפעק-טנזיוט ליפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טלייוועג טרעוו ןוא
 ןייז רַאפ טעטכַאעג ןוא טביולעג רע טרעוו םוטעמוא .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה
 טכַאמעג רע טָאה ןעזסיוא ןייז טיול שטָאכ .טייקלדייא ןוא טקַאט ,טייקטסנרע
 רע) שטנעמ ןטרעדנוזעגּפָא טעמכ ,םענעטלַאהעגקירוצ ַא ןופ קורדנייא םעד
 ןטסנרע-ףיט ַא טימ ,רערַאד ןוא רעכיוה ַא רעייז ,רעדנָאלב ַא ןעוועג זיא
 טָאה'מ ןעוו ,טײקמערַאװ טימ ןָאטעג ץיילפ ַא םיא ןופ טָאה ,(םינּפ ןקיכָאנק
 ןפוא ןייז ,עדלימ ַא ןעוועג זיא םיטש ןייז .טדערעגרעדנַאנַאפ םיא טימ ךיז
 רָאמוה ןקיטומטוג ַא טימ טבעוועגכרוד קידנעטש ,רעטכייל ַא -- ןדער ןופ
 -לעזעג ןייז ןיא ןעגנערברַאפ וצ םענעגנא ןעוועג זיא סע ,לטרעווכיילג ןוא
 טַאהעג ןבָאה ןפלעה וצ ןדעי טיײקיליװרעפּפָא ןוא טייקשירבח ןייז ,טפַאש
 רעקרַאטש ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טניירפ ןוא םירבח ליפ ענייז ןשיווצ םש ַא
 טריפעגנָא ןיילַא רעדָא ,טכַאמעגטימ טפָא רעייז ןוא רוטַאנ רעד ןופ רעבָאהביל
 ,דלעפ ןוא דלַאװ ןיא ,גרעב יד ןיא ןגולפסיוא

 ןלַארטנעצ ןופ ָארויב-טּפיוה רעד ןיא טעברַאעג לארשי טָאה 1920 ןופ
 רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןליוּפ ןיא רעטעברַא-דײלקַאב ןופ ןייארַאפ
 .רעבעווש הרש עט'ח

 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ברע ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,הלהב-המחלמ יד

 טָאה רע ואוו .ץינירק ןיא עיצַאקַאװ ןייז ףיוא ןקַאלירג ןפָארטעג טָאה ,9
 ףיוא גרעב יד ןיא ךיז טניפעג ץינירק .יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טכַארברַאפ
 -נָא שינעלייא סיורג ןיא ןעמ טָאה ָאד ןוא ץענערג רעשיקַאװָאלס-שילוּפ רעד
 טרָא-רוק ןקיטכערּפ םעד ןופ טסעג עלַא .ןעגנוקיטסעפַאב ןכַאמ ןביוהעג
 ןבָאה סקַאלירג יד .ןעמייה ערעייז וצ הלהב סיורג ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז

 עקַאט ןבָאה ןעײמרַא סרעלטיה ןוא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקוצנָא ןזיוװַאב םיוק
 -ייז געט עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא ,ןליױּפ ףיוא שרַאמ רעייז ןביוהעגנָא ךיילג

 ןקַאלירג טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב .עשרַאװ ייב ןעוועג סעיטסעב-יצַאנ יד ןענ
 -רַאבמָאב ךעלרעהפיואמוא ןענייז ןגעוו יד ןוא טָאטש יד .עשרַאוװ ןופ קעװַא
 ּפָא רימ וצ ךיז טפור קצעיוָאזַאמ קסנימ ןופ טייו טשינ .,ןרָאװעג טריד
 : רימ ןבעל רעקידנגייווש ַא טרישרַאמ טכַאנ עבלַאה ַא טָאה רעכלעוו ,לארשי

 ץנוק ןייק טשינ זיא'ס .ןייגוצקירוצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ,לשרעה ---

 עטסטנָאנ יד רעייפ ןיא ןזָאלרעביא ןוא הפרש רעד ןופ ןפילטנַא וצ ןיילַא

 .ןרעוו טקרַאטשרַאפ ןָא-טנייה ןופ טעוו עשרַאװ רַאפ ףמַאק רעד .עטסרעייט ןוא
 גנוריגער יד ?יײסָאש ןופ טייו טשינ רעכליהיָאידַאר םעד טרעהעג טסָאה
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 -רעגריב { ןפַאשעג ךיז טָאה טרָאד רעבָא ,עשרַאו ןבעגעגפיוא עקַאט טָאה
 ןיקסוָאקלַאשזדעינ ןוא ןיקסנישזַאטס טימ טעטימָאק-סגנוקידייטרַאפ רעכעל
 עשרעוו ןופ ןייטש ןדעי ןקידייטרַאפ ןלעו ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז .שארב
 טלָאװ ךיא זַא ,עטסנרע אזַא זיא עגַאל רעזנוא .םיחצור עשטייד יד ןגעק
 לארשי טָאה -- ..ןסולפנייאַאב םענייק סולשַאב ןיימ טימ טלָאװעג טשינ
 .עקימורַא יד טימ ךיז ןענעגעזעג םוצ ןעמונרַאפ ךיז

 טָאה טײקנסָאלשטנַא ןייז .ןטלַאהוצקירוצ םיא טגַאװעג טשינ בָאה ךיא
 -עגקעװַא בָאה ךיא -- ןוא ,טנעמָאמ ןטלפייווצרַאפ םעד ןיא טשרעהַאב ךימ
 -כרוד טלָאמעד טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןייק קירוצ םיא טימ םענייאניא טנַאּפש
 יד טליּפשעגּפָא ךיז רעטעּפש טָאה'ס ואוו ןוא ןליורג עטסערג יד טכַאמעג

 ,ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עיײּפָאּפע עטסשידלעה ןוא עטסשיגַארט

 רעטרעגַאלַאב רעד ןיא ןיירַא קירוצ רימ ןענייז טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 ןבָאה עטסטנָאנ ערעזנוא טימ ךיז ןענעגעגַאב ןכָאנ .ןלױּפ ןופ טָאטש-טּפױה
 ןופ גנוקידייטרַאפ רעד וצ ,ץַאלּפידזַאיעשּפ ןפיוא ןדלָאמעג ךיילג ךיז רימ
 רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ץַאלּפ-למַאז רעד ןעוועג זיא ָאד) טָאטש רעד
 -לשוו ,עדַאגירב ַא וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ךיילג זיא קַאלירג .(טפַאשרעטעברַא
 ןיב ךיא ןוא ,עשרַאװ ןופ טעטשרָאפ יד ייב סעיצַאקיפיטרָאפ טכַאמעג טָאה עכ
 ואוו) גנוטייצ-סקלָאפ עשידנוב יד ןבעגסױרַא םייב ןטעברַא רעטייוו קעװַא

 .(ךורבסיוא-סגירק םוצ זיב רָאי 10 עטצעל יד רעצעז ַא יו טעברַאעג בָאה ךיא

 -ָאמ ןיא גנוטלַאה עטגַאװעג ןוא עקיאור ןייז ןבײרשַאב וצ טשינ זיא'ס
 -יטרָאפ יד ןופ ןסייררעביא עניילק יד ןיא .רַאפעג-טיוט רעטסערג ןופ ןטנעמ
 ייז סָאװ ןעז טניירפ ןוא םיבורק וצ ןפָאלעגמורַא לארשי זיא ןטעברַא-עיצַאקיפ
 עטָארדַאב ןופ ןריאוקַאוע ןפלָאהעג טייקידנעווטיונ ןופ לַאפ ןיא ןוא ןכַאמ
 סָאד ,ןטנעמַאקידעמ ןוא זייּפש טימ ייז טגרָאזַאב ,רעטרע עטרעטשעצ רעדָא
 ,ןלענּפַארש ןוא סעבמָאב ,ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןעמוקעגרָאפ ץלַא זיא
 -נוב רעיינ ַא טרימרָאפ ךיז טָאה לגנַארעג ןכיילגמוא םעד טָא ןופ גנַאג ןיא
 ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ַא ןוא טעטימָאק רעשיד
 רעד זיב ןיוש שפנ-תריסמ טימ טעברַאעגטימ לארשי טָאה ןצנַאטסניא עדייב
 ,1943 ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאדיוװקיל

 -קעװַא ידכ ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע
 ןבָאה יורפ ןיימ טימ ךיא ןעוו .ענָאז-עיצַאּפוקֶא רעשיטעווָאס רעד ןיא ןייגוצ
 טָאה'מ) םעד ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ רע טָאה ,ןייגטימ זנוא טימ ןטעבעג םיא
 ןוא רעריפ עשידנוב יד ןופ ןטסערַא יד ןגעוו טסואוועג יונעג טלָאמעד ןיוש
 :טגָאזעג טָאה רע .(.ד .וו .ק .נ רעד ךרוד רעוט

 -וצ ,עטסטנָאנ עניימ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקמוא ָאד רעסעב לעװ ךיא ---
 יד ןופ ןטַאמעזַאק יד ןיא ןליופ רעדייא ,ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאז
 ,םינילת עשיטסינומָאק

 רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאװ ,דָאזיּפע ןַא ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא
 סָאד זיא ןעוועג .עשרַאװ ןיא החּפשמ ןיימ ןופ ןוא ןלארשי ןופ סורג רעטצעל
 ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא ,1941 רָאי ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ,טייצ-רעטניוו
 ןיימ) עגלָאװ רעד ןופ לייט-ןופצ ןפיוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיטעװָאס ַא
 ןרעדנַא ןופ רענייא ,ריביס-חרזמ ןיא רעגַאל ןטייווצ ַא ןיא ןעוועג זיא יורפ
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 -נערטש ַא ןעוועג זיא םישזער-רעגַאל רעד .(טסואוועג טשינרָאג ןיטולחל טָאה

 ןסיוועג ַא ןיא .טביולרעד ןעוועג טשינ זיא ץנעדנָאּפסערָאק םוש ןייק .רעג

 רעגַאל ןופ ָארויב ןיא ךימ ןעמ טפור ,טעברַא-ןפַאלקש רעד ךָאנ ,טכַאנרַאפ

 ךיא ןעייל רעביפ טימ .עשרַאװ ןופ לטרַאק-טסָאּפ ַא רימ טגנלרעד ןעמ ןוא

 רעשילױּפ רעד ןיא) ןקַאלירג ןופ ןבירשעג זיא לטרַאק סָאד .רעביא סע

 ןוא עשטייד יד ךרודַא זיא סע זַא ,ןזיװַאב ןעלּפמעטש-רוזנעצ ייווצ ,(ךָארּפש

 רימ רע טזָאל םרָאפ רעלעמרָאפ ןוא רעכעלכַאז ַא ןיא .ןלָארטנָאק עשיסור

 טנוזעג ןענייז עילימַאפ עצנַאג יד ןוא ןרעטלע יד ,יורפ ןייז ןוא רע זַא ,ןסיוו

 טייטשרַאפ .,.יֹורפ ןיימ ןוא רימ ןופ ןרעה וצ עבלעז סָאד טּפָאה רע זַא ןוא

 .רעפטנע ןַא ןביירש וצ טביולרעד טשינ רימ טָאה ןעמ זַא ,ךיז

 ןייק ?עיצַאירטַאּפערק רעד ןיא ןעמוקעגקירוצ 1946 ןיא ןיב ךיא ןעוו

 ,עכעלטע ןפָארטעג תורבקה:תיב ןשידיי ןסיורג םעד ףיוא ךיא בָאה ,עשרַאװ

 ןגעװ ןרָאװעג ריואועג ןיב ךיא עכלעוו ןופ ,ענערָאװעג-לוצינ סנדיּפ-לע

 ןדיי יד טניז :סעדנגלָאפ (רעטסעווש ןיימ) יורפ ןייז טימ ןקַאלירג לארשי

 ,ויטקעלָאק םוצ טרעהעג קַאלירג טָאה ָאטעג ןיא ןרָאװעג טמיוצעגנייא ןענייז

 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ עטסנעעזעגנָא 15 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 טלעטשעג ךיז טָאה ןויטקעלָאק רעד .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ רעוט

 -טיונ רעד רַאפ ףליה ןפַאשעג ,טלעו רעכעלרעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק ןיא

 ַאמעטסיס ןוא טייקיטעט-רוטלוק ַא טריפעג ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעדנדייל

 לארׂשי .טנַאּפוקֶא ןגעק דנַאטשרעדיװ םעד טיירגעג ןוא טריזינַאגרָא שיט

 טָאה רע .טעביַא רעטגייווצרַאפ רעד ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה

 .ןעגנוטייצ עשידרערעטנוא יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 -וצ ןענופעג ךיז רע טָאה 1942 ןיא עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד תעב

 "רעטשרעב םעז ןיא ,קַאלירג-ןייטשרעפּפוק עלעטיג ,יורפ ןייז טימ ןעמַאז

 ןוא ןטַארפינָאב ,עקסרעי .ווש ןופ טנגעג יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ןָאיַאר

 ןטייהנגעלעג טַאהעג לָאמ עקינייא טָאה רעטסעוװש ןיימ ,רענַאקשישטנַארפ

 ןדישטנַא ךיז טָאה יז רעבָא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןענעבנגוצרעבירַא

 זיא עיצַאטרָאּפעד רעד ךָאנ .ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןבילבעג ןוא טגָאזעגּפָא

 זיא סע רעכלעוו ןופ שארב ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג

 יָאק רעד .ָאטעג ןיא ןעיײטרַאּפ יד ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ַא ןענַאטשעג

 -שרעב םעד רעביא טנַאדנעמָאק םעד רַאפ ןקַאלירג טמיטשַאב טָאה טעטימ

 -ַאב עכעליורג יד ןיא ,טייצ רעכעלשטנעממוא רעד ןיא ךיוא .ןָאיַאר-רעט

 "גייא ןזיװַאב קַאלירג לארשי רעקיאור ןוא רעקידתונשקע רעד טָאה ,ןעגנוגניד

 -עג יד ןכלעוו בילוצ ,קיטע ןוא טייקכעלשטנעמ דַארג ןכיוה ַא ןטלַאהוצ

 -עגפיורַא םיא וצ ןבָאה ןָאיַאר-רעטשרעב ןופ ןדיי עטקינײּפעג ןוא עטגָאלּפ

 .עביל ןוא גנוטכַא טימ טקוק

 לארשי ךיז טניפעג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןופ טנעמָאמ ןיא

 ןגעק ףמַאק םעד ןָאיַאר-רעטשרעב ןיא ןָא-טריפ ןוא ןטסָאּפ ןייז ףיוא קַאלירג

 רערעייט רעד זיא ףמַאק ןכיירמור ןוא ןכיילגמוא םעד ןיא .רעדרעמ'יצַאנ יד

 | ,ןלַאפעג קַאלירג לארשי שטנעמ ןוא רבח
 ןיטשרעפפוק לשרעה
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 רענייפ-ןַאמפיש םידמ

 -רעד עקיטסײג ריא .ן"שטלע עמערַא רעייז ייב 1915 םורַא ןריובעג

 רעד ןיא) לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןעמוקַאב ךיז טָאה גנואיצ

 עיצַאזינַאגרָא--עדניק רעשידנוב רעד ןיא ,(51 עלימ ףיוא לוש שטיוװעלַאכימ

 ךלַאב .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא ףיקס

 ,לוש-סקלָאפ יד טקידנעעג טָאה יז יװ

 -יינש ייב ןטעברַא ןביוהעגנָא יז טָאה

 טשינ רעבָא זיא גנודליב ריא .יירעד

 ןופ הגרדמ רעד ייב ןייטש ןבילבעג

 ערעדנַא ךס ַא יו .,לוש-סקלָאפ רעד

 םירמ טָאה ,טינש ריא ןופ עכעלטנגוי

 -ַאמעטסיס טימ ןעמונרַאפ ךיז רעטייוו

 -.טסבלעז רעוויסנעטניא ןוא רעשיט

 יז ,טנעיילעג ךס ַא טָאה ןוא גנודליב

 טנַאלַאט םענייפ ַא טַאהעג ךיוא טָאה

 ןוא ןטכירַאב עריא ןוא ןביירש םוצ

 -עג ןבָאה רעקעוו טנגוי ןיא ךעלדליב

 קיטייצכיילג .,ןח ןשירַארעטיל ַא טַאה

 רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג יז זיא

 זיא יז  .גנוגעוַאב-טנגוי רעשידנוב

 ןופ ןירעריפ - זיירק ַא ןרָאװעג ךיג

 .טפנוקוצ רעד ןופ רעטעּפש ןוא ףיקס

 -עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןיוש יז זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןיא

 רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג ךיוא זיא ןוא טפנוקוצ .ב .י ןופ טעטימָאק רעוו

 ,ןייארַאפ-דיײלקַאב םייב עיצקעס-טנגוי

 ךיז דלַאב םירמ טָאה עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יװ םעד| ךָאנ

 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז .טעברַא רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד וצ טלעטשעג

 .ָאטעג ןיא עסערּפ-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עלַאגעלמוא יד ןטײרּפשרַאפ וצ

 ןביוא .טנַאה ןיא לשיוק ַא טימ ןײגמורַא לָאמ עלַא יז טגעלפ ,ןדײשַאב ,ליטש

 .עסערּפ עלַאגעלמוא יד -- ןטנוא ןופ ןוא ךַאז עקיטכעדרַאפ טשינ ַא סעּפע

 ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא יד ףיוא ןזייװַאב ךיז יז טגעלפ גנולצולּפ
 ןיילק ריא .ןרעו םלענ ךיילג ןוא הרוחס ריא ןקעטשּפָא ,ןעמייה עטַאוירּפ

 םהרבַא ןַאמ ריא טימ טניואוועג טָאה יז ואוו ,קָאטש ןטירד ַא ףיוא ,לרעמיצ

 -נוא רעד טימ ןעוועג לופ קידנעטש זיא ,רעוט רעוויטקַא ןַא רעייז ךיוא ,רענייפ

 לָאמנייק ,טבעלעג ,טמעטָאעג םעד טימ טָאה יז .רוטַארעטיל רעשידרערעט

 -ָאטעג םוצ ןטיירג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רימ רָאנ יו .טדיישעג טינ ךיז

 -ףמַאק רעשידיי רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ךיילג םירמ זיא ,דנַאטשפיוא

 טָאה ןטרָאד .ךירער טַאש ןשטייד םעד ןיא טעברַאעג טָאה יז ,עיצַאזינַאגרָא

 -רַאפ יד ןרָאװעג זיא םירמ ןוא עּפורג-ףמַאק עשידנוב ַא טריזינַאגרָא ךיז

 עקסרעי עטנעווש ףיוא רטנעצ-דנוב םעד ןוא עּפורג ריא ןשיווצ ןירעלדניב

 ןעוועג זיא טכייל טשינ ,טעברַא עכעלרעפעג לעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סָאד 4
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 ייוצ יד טלײטעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ןסַאגיָאטעג עכעלטע ךרוד ןעמוקוצכרודא

 טשינ טָאה רענייק ןוא רעּפעש ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןסַאג יד ףיוא .ןטקנוּפ

 .ןבעגעג הצע ןַא ךיז םירמ טָאה .ךיז ןגעוַאב רעדָא ןעניואוו ןטרָאד טרָאטעג

 .סעּפורג-סטעברַא עדמערפ טימ טכַאמעגכרוד ןתוחילש עלַאגעלמוא עריא

 ןטימעגסיוא קיצנוק יז טָאה ,רעויעג ןוא סעיצקורטסניא טימ ןדָאלַאב קידנעטש

 טַאהעג םירמ טָאה טעברַא-סגנודניברַאּכ ריא ץוח ,ןלורטַאּפ-ָאטעג עשטייד יד

 עּפורג-ספמַאק ריא ןגרָאזַאב טפרַאדַאב טָאה יז .עבַאגפיוא עדעדנַא ןַא ךָאנ

 יז ואוו ,ּפַאש ןופ ןגירקסיורַא טפרַאדעג ייז טָאה יז .ןרידנומ עשטייד טימ

 "עג קיטכיזרָאפ יז טָאה ,סנירעפמעק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .טעברַאעג טָאה

 טָאה ּפַאש ןופ ןײגסױרַא ןרַאפ ,תמא .םישובלמ עשטייד יד ןופ ןלייט טעבנג

 סעּפע ןעמ טָאה םיוק .רעטעברַא יד טרידיוװער עיצַארטסינימדַא עשטייד יד

 -"גַאלשמוא; םוצ ןרָאװעג טריפעגקעויַא ךיילג רעקידלוש רעד זיא ,ןענופעג

 טייצ ןופ .קידלזמ ןעוועג זיא יז ןוא ,ןקָארשעג טשינ סע טָאה ןעמירמ .ץַאלּפ

 ,דנַאטשפזיוא ןרַאפ טרַאה .ןריפוצסױרַא סעּפע ןעגנולעג ריא זיא טייצ וצ

 עּפורג-ףמַאק ריא ןופ ריטרַאװק רעד ןיא קילגמוא ןַא ריא טימ ןעשעג זיא

 טימ ךיז ןצונַאב וצ טנרעלעגו טלָאמעד טָאה יז .34 עקסרעי עטנעווש ףיוא

 ןעמונעצ לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ יז טָאה קידנגייווש ,טסנרע .רעװלָאװעד ַא

 זיא םורַא רעד .רעוועג לקיטש םעד ןופ ןלייט יד טלעטשעגנייא קירוצ ןוא

 ןעגנַאגעגנָא טשינ ריא

 -עלקילגמוא עּפורג-ףמַאק ריא ןיא יז זיא ןעגנוביא עקיזָאד יד תעשב

 טזומעג ןפמַאק יד תעשב טָאה ןוא סופ ןיא ןרָאװעג ןסָאשעגכרוד טייהרעכ

 רדסכ טָאה יז .ףמַאק םוצ ןסירעג ךיז טָאה םירמ .רעקנוב-לָאטיּפש ןיא ןייז

 רָאנ .עּפורג ףמַאק ריא וצ ןייטשוצ ךָאנ ןענָאק ךָאד טעװ יז זַא ,טפָאהעג

 "עגנָא ןבָאה ןשטייד יד .ןעמַאלפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא זיא ָאטעג רעד

 טיבעג-לָאטיּפש ןפיוא ךיוא .סרעקנוב ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנירדניירַא ןביוה

 טשינ טייהרעקידעבעל טָאה םירמ .טעברַא-דרָאמ רעייז ןביױהעגנָא יז ןבָאה

 ריא וצ טכַאמעג ףוס ַא ןיילַא טָאה יז .טנעה ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא טלָאועג

 "עג םייהעג ןיא יז טָאה םס םעד ,ילַאקנַאיצ ןעמונעגנייא טָאה יז ,ןבעל גניי

 עװַארב ןוא עיירטעג עכעלרע יד ןעמוקעגמוא זיא ױזַא .ךיז טימ ןגָארט

 עקדַאלװ ,םירמ

 רענייפ םהרבא

 "רדח ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז .עשרַאװ ןיא 1914 ןרָאװעג ןריובעג

 ןעגנַאגעג רָאי עכעלטע רע זיא לושז רַאטנעמעלע יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,ןקותמ

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא ערעל יד ןסייררעביא טזומעג טָאה רע .עיזַאנמיג ַא ןיא

 .רענשזריק

 ןעמַאזוצ) טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא רע זיא 9

 םהרבא .(ָאטנָארָאט ןיא טציא ךיז טניפעג סָאװ ,ןרהא רעדורב ןרעגניי ןייז טימ

 "רָא ןזיװעגסױרַא טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא וויטקַא רעייז ןרָאװעג זיא
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 רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רע .ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאג

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ,דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 ךַאפ-רענשזריק ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,ןיארַאפ-דײלקַאב םייב עיצקעס-טנגוי

 ,ןטעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא ערעדנַא טריפעגסיוא טָאה ןוא

 ןיא רעטַאקילעד ַא ןוא רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,רעליטש ַא שטנעמ א

 טרָאוו סָאד .ןעגנוגעוַאב עקיאור טימ רערַאד ַא ןעועג זיא רע .םענ

 -ָאיצַאזי;ַאגרַא רעד ןיא ,סריזירעטלַארַאכ ןטסעב םוצ םיא טלָאװ טייקלרייא

 -טרָאװטנַארַאפ סָאמ רעכיוה : טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה טעברַא רעלענ

 ןופ ןטסיו;יטקא-רעטסומ יד וצ טרעהעגנ טײה רע ,טייקכעלטקניּפ ןוא טייקכעל
, = 

 ןַאמֿפיוק השמ ןוא (סטכער) רענייפ םהרבא :ןעמַאװצ ןעיוטש

 ָאמעג רעוועשירַאוו ןיא
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 טַאהשג הנותח רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד עטעּפש יד ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעד
 -עגנעמַאזוצ רָאי עכעלטע עשּפיה טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןַאמפיש םירמ טימ
 ,גניגעויַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טעברַא

 ןרָאװשג רענייפ םהרבא זיא עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ דעד תעב
 -וצ רעשידרערטטנוא רעד ןופ סרעוט עטסוײטקַא ןוא עטשרע יד ןופ דענייא
 רעלכיּפש לבייל ,ןייטשנטרָאב קעמַארבַא ,סור ךענעה טימ ןעמַאזצ .טפנוק
 ןשידרערשטנוא ןיא ןשטנעמ עקידנריפנָא יד ןופ ןעוועג רע זיא ערעדנַא ןוא
 לָאר עלַארטנעצ ַא טליּפשעג טייצ עצנַאג יד טָאה ןוא טעטימָאק-טפנוקוצ
 טריזינַאגרָא זיא סע ןעוו .טעברַא-טנגוי רעשידרערעטנוא רעצנַאג רעד ןיא
 םעד ןביוהעגנָא רעטעּפש טָאה סָאוװ ,עיצַאזינַאגרָא ףמַאק עשידיי יד ןרָאוװעג
 -ןּפורג ַא רַאפ ןרָאװעג) טמיטשַאב רענייפ זיא ,דנַאטשפיױא-ַָאטעג רעװעשרַאוו
 ןעוושג זיא רע סָאװ לָאר ַא טליּפשעג ךיוא אמתסמ טָאה ייברעד .רעריפ
 וופ קינכעט רעד טימ טנַאקַאב סוג ןעוועג ןוא רענלעז רעטנידעגסיוא ןַא
 ןקידמינּפ-לא-םינּפ ןיא טכַאלש ןיא ןלַאפעג זיא רע .רעוועג סייה ןצונַאב
 רַאונַאי ןט18 םעד "דנַאטשפױאדָאטעג םעניילק; םניא סיצַאנ יד טימ ףמַאק
3, 

 טלייצרעד (1948 ,קרָאיוינ) רעיומ-ָאטעג ןטייז עדי'ב ןופ ךוב ריא ןיא
 רַאונַאי ןט18 ןפיוא :םוקמוא ןייז ןגעוו םיטרּפ עקידרעטייוו יד עקדַאלװ
 טָאה ןעמ .ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא ?עיצקַא; עיינ ַא טיירגעג סיצַאנ יד ןבָאה
 ןענייז סעדנַאב- ס .ס יד ןעוו ןוא םעד ןגעוו טסואוורעד סנטייצַאב רעבָא ךיז
 גנורעקלעפַאב עצנַאג יד טעמכ טָאה ,ָאטעגו ןיא ןיירַא ירפ רעד ןיא ןט18 םעד
 ןביירטוצפיונוצ ןעגנולעג ךָאד סיצַאנ יד זיא'ס ,ןטלַאהַאבסיױוא טַאהעג ךיז
 ןיא .ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ ןריפ ןביוהעגנָא יז טָאה ןעמ .ןדיי טנזיוט עכעלטע

 שטיוועלינַא יכדרמ טימ סעּפורג-ףמַאק עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה םלוע םעד

 יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,שינעלמוטעצ ַא ןפורעגסױרַא ןכָאה ייז ,שארב
 עטּפַאכעג עלַא טעמכ ןבָאה לגנַארעג םעד ןיא ,ןסיש ןביוהעגנָא ןוא ןשטייד

 -לוש ןיא קעװַא זיא טייל-,ס .ס עּפורג ערעדנַא ןַא .ןפױלטנַא וצ ןזיװַאב ןדיי

 רעד .,רעטעברַא קינייוװ רעייז ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז ןטרָאד ,ּפַאש סעצ
 ךיז ןבָאה טייל-.ס .ס עכעלטע טימ ןעמַאזוצ עּפורג-.ס .ס רעד ןופ רעריפ
 ךבָאה טלָאמעד ,ןדיי יד ןעשַארטס ןביוהעגנָא ןוא ןָאקלַאב ןפיוא טלעטשעג

 -יפֹנָא רעד רעטנוא עּפורג-ףמַאק יד טָאה סָאד) .ןסָאש עכעלטע טרעהעג ךיז
 גנורעדורעצ רעד ןיא .סיצַאנ יד ףיוא רעייפ| ןבעגעג רענייפ םהרבא ןופ גנור
 ןענעפָאװטנַא וצ םיא ידכ ,ןַאמ-.ס .ס ןַא ףיוא ןפרָאװעג ךיז םהרבא טָאה
 ןוא ןשטייד לָאצ רעשּפיה ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ףכית זיא רע רעבָא
 .ןעמוקעגמוא טרָא ןפיוא זיא

 -ןבעל יד .חסונ רעטייווצ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא םוקמוא סרענייפ ןגעוו
 -לעב עקייח עט'ח דנַאטשפיױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןירעפמעק ענעבילבעג
 רַאונַאי ןט19 םעד :תועידי עדנגלָאפ ןבעגעגרעביא טָאה לעגיּפשיַאקסווָאטַאכ

 "וָאּפַאטשעג ייווצ ףיוא טַאטנעטַא ןַא טריפעגסיוא עּפורג-ףמַאק סרענייפ טָאה
 ףיוא ןרָאפעג ןענייז טײל-ָאּפַאטשעג יד .ןצלוש ןופ קירבַאפ רעד ןיא סעצ
 ךיז ןוא ןפָאלעגרעדנַאנַאפ עּפורג יד ךיז זיא ,ייז ףיוא ןסיש ןכָאנ .עשקיר ַא
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 רעשידיי ַא סָאװ ,רעקנוב ַא ןיא ןײרַא זיא רענייפ םהרבא .ןטלַאהַאבסיוא
 עקנילבערט ןופ געוו ןפיוא .ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע .,ןטַארַאפ טָאה ןָאיּפש
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טלָאמעד זיא ןוא ןַאב ןופ ןעגנורּפשעג רענייפ זיא

 .ק .מ

0 

 ףרָאדשירפ ?אירבג

 ןופ ןוא טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ

 רעטייוצ רעד תעב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טעטימָאק ןזעידרערעטנוא ןבלעז

 . רעװעשרַאװ ןיא עּפורג רעשידנוב ַא ןופ טנַאדנעמָאק-עציװ :המחלמ-טלעוו

 ַא ןפ רעריפנָא ןַא ;דנַאטשפױאדָאטעג

 רעוָאקשיװ יד ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 ינוי ןט15 םעד ןלַאפעג ןטרָאד ,רעדלעוו

 ,לייח ןשטייד טימ טכַאלש ַא ןיא 4

 "עג ןריובעג זיא ףרָאדשירפ לאירבג

 -ילער ַא ןיא 1918 רעבמעצעד ןיא ןרָאװ

 יאבג ַא ןעוועג רעטָאפ רעד) םייה רעזעיג

 "עג רע טָאה רָאי 10 זיב ,(להוש ַא ןיא

 יד ןיא -- רעטעּפש ,רדח ןיא טנרעל

 22 עדרַאװט ףיוא ןלוש-סקלָאפ עשידיי
 רעד ןיא קידנעייז ,26 ענלַאמכָארק ןוא

 ןטערטעגנײירַא רע זיא גנולײטּפָא רעט6

 -טנגוי ןיא -- םעד ךָאנ ןוא ,ףיקס ןיא

 זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא .טפנוקוצ דנוב

 -טימ ַא ןעוועג :וויטקַא ןרָאװעג ךיג רע

 -ער רעד ןופ ,םרוטש-טפנוקוצ ןופ דילג

 -טימ ַא ןוא רעריפ-זיירק א ,לוש-ןטנערעפ

 ךַאפ ןופ ,טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילג

 עיצקעס-טנגוי רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא

 עטנָאנ םיא ןבָאה ױזַא) שירבאג .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןופ

 .ךעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ךעלטקניּפ רעייז טעברַא רעד ןיא ןעוועג זיא (ןפורעג

 ,קידוװעגרָאז ןוא ןייר טדיילקעג ,טענורב ,קנַאלש ,סקואוו ןלעטימ ןופ רעכעה

 וצ גנוגיינ ַא טימ רעקידנדער ליטש ַא ,גנוטלַאה רעד ןיא טייקידריוו טימ

 "רעד ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ךיז וצ ןגיוצעג ךעלרעסיוא ןיוש רע טָאה ,ןגייווש

 -יינ ַא טַאהעג ןוא שיטילַאנַא ,טסנרע ןכַאז ןעמונעג טָאה רע .,גנוטכַא ןברָאװ

 טרעהעג רע טָאה םעלַא םעד קנַאד ַא .טייקכעלטנירג ןוא גנודליב וצ גנוג

 -ַָאהעגסיױא טָאה טנגוי עשידנוב יד סָאװ ,סרעוט ערעגנוי ּפיט ןטסעב וצ

 ,טעוועד

 עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ רע זיא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו
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 יקירוצ טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה געוו ןטימ ןיא .עשרַאװ ןופ קעוִיַא םירבח

 ,טָאטש ןיא ןיירַא קירוצ טנעקעג ייז ןבָאה עשרַאװ ןוכ ןלַאפ ןכָאנ טשרע רעבָא

 סָאװ ,36 ענלַאמכָארק ףיוא ךיק רעד ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה שירבאג

 רעשידרערעטנוא רעשידנוב ןופ רטנעצ ַא ןעװעג ךיוא ליטש רעד ןיא זיא

 -רַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא ןטרָאד ,טעברַא

 -ַאמ ןביולק ןפלָאהעג ךיוא טָאה רע .ףיקס ןוא טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ טעב

 ,םוקמוא ןוא ןברוח ןופ ןלַאיײעט

 ןעגנַאגעגרעבירַא רע זיא ,ָאטעג רעד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סע ןעוו

 ןירעטלַאװרַאפ ןעועג זיא סע ואוו ,32 עקסרעי עטנעויש ףיוא ךיק לעד ןיא

 רע טָאה טרָאד .שיפּפעלק לאכימ ןופ רעטומ יד ,שינּפעלק םיױמ עכ'ה

 ןופ גָאט ןשיגַארט ןזיב (שידרערעטנוא קיטעט ןעוועג ךיוא ןוא) טעברַאעג

 ןייק ןדיי רעװעשרַאו יד ןריפסורַא ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו ,1942 ילוי 2

 ּפַאש ןיא ןטעביַא ןײירַא םעד ךָאנ ןיא רע .ןעגנערבמוא םוצ עקנילבערט

 םעד ןיא ןבָאה ןעמַאװצ םיא טימ .80 עיּפילָאװָאנ ףיוא ךירער טרוק ןופ

 ,הנח יורפ ןייז :סרעוט-טנגוי עשידנוב עדעדנַא 20 ךדע ןַא טעברַאעג ּפַאש

 ןוא הרוּפצ ,סענָאלב קעשול ןוא עטוג ,ןַאמפיוק השמ ,יקסויָאזַאר לזילעוו

 רתסא ,סורגסייו ,ץינעשזָאק ןופ ןַאמכָאר רעדירב יירד ,ןייטשנייא הכרב

 קענַאי טימ טקידנעטשרַאפ טלָאמעד ךיז טָאה לאירבג .ערעדנַא ןוא ץישפיל

 ןגעוו (סדעטשרעב יד ייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ) סענָאלב קערוי ןוא קאליב

 ןדיישרַאפ ןעלמַאז ןביױהעגנָא ןבָאה ייז ,דנַאטשרעדיװ ַא ןריזינַאגרָא ןבױהנָא

 ךיוא יװ ,סרעיצנפיורש וליפַא ,סנזײאבָארג ,סעשיד ,סנזייא : רעוװעג-טלַאק

 ןעמ לָאז ןעמוקמוא ןעמ טעװ יוו-ייס :ןעוועג זיא גנימיטש יד .רעױזצלַאז

 -ףמַאק עשידיי יד ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו .ןוטפיוא סעּפע טיוט ןרַאפ שטָאכ

 ,ןסָאלשעגנָא ריא ןיא דלַאב ךיז ייז ןבָאה עיצַאזינַאגדָא

 .ףיוא הריד ַא ןענופעג ןבָאה יקסווָאזָאר לוולעוו ןוא ףרָאדשירפ לאירבג

 "נָא ןבָאה ייז .טריטרַאװק ךיז טָאה עּפורג-ףמַאק רעייז ואוו ,56 עיּפילָאוָאנ

 טנומגיז ןטעדטעגניײרַא ןענייז עּפורג רעד ןיא .רעדילגטימ ןעיצוצ ןביוהעג

 -ַאד עשטבָאט (לָאערטנָאמ ןיא טציא עדייב) לעגיּפש עקייח ןוא ךורב ,אלגיא

 ףרָאדשירפ הנח ,סעשטיוועקשוי יד ,ץרַאװש המלש ןוא ריאמ ,שטיויָאדיוװ

 ךיז ןבָאה ייז ןֹוא טעברַא רעד וצ ןייג טרעהעגפייא ןבָאה ייז .ערעדנַא ןיא

 -סיּפ ייווצ ןפַאשעגנייא ךיז ייז ןבָאה ןײלַא .הריד רעד ןיא טריריּפסנַאקרַאפ

 רעשעלפ-סיירפיוא סעשיפּפעלק לאכימ ןופ לָאצ עסיויעג ַא ןעמוקַאב ,ןטעלָאט

 :ןטקַא-שזַאטָאבַאס ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא ייז ןבָאה לייוורעד ..וי .זַא .א

 עכעלטע טמיױרעגּפָא ןבָאה ,68 יקּפילָאװָאנ ףיוא ענימ ַא טגיילעגרעטנוא ןבָאה

 -נָאק טגײלעגפירַא ךיוא) טלעג טלמַאזעג ןבָאה ,ןטנעגַאדָאּפַאטשעג עשידיי

 ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי דעד רַאפ (סעיצובירט

 | ,סעקוועלַאנ ףיוא ּפַאש-רעלָאטס סנאמלאה

 סצלוש ןופ טיבעג ןפיוא טפמעקעג עּפורג יד טָאה דנַאטשפיוא ןיא

 ןופ טינשּפָא ןפיוא טפמעקעג טָאה ,ןשטנעמ 20 ךדעב ,עּכורג יד ,ןקירבַאפ

 -כרודַא טפרַאדעג ךיז טכַאלש ַא ךָאנ עּפורג יד טָאה לָאמ ןייא ,43 יקּפילָאװַאנ

 "עג זיא רעטצנעפ ַא ייב רעביאנגעקטנַא ,םעדיוב ַא ףיוא ךָאל ַא ךרוד ןסייר
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 .םעדיוב ןופ גנונעפע יד ןסָאשַאב סקיב ַא ןופ טָאה ןוא שטייד ַא ןענַאטש
 ןליוק 5 ךָאנ .שטייד םעד ןסישַאב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה שירבאג
 ,ןסירעגכרודַא םולשב ךיז טָאה עּפורג יד ןוא ןלַאפעגרעטנורַא שטייד רעד זיא
 ןופ טיבעג:ףמַאק ןפיוא רעבירַא עּפורג יד ןיא 1943 ליוּפַא ןט30 םעד
 -עג ןטייז עלַא ןופ ןיוש טָאה סָאג יד ןעוו .(סנעבעט ןופ ןקיױבַאפ) ָאנשעל
 ךרוד סױרַא יַאמ ןטשרע םעד ,20 ןַאמ ַא ןופ עּפורג ַא ,ייז ןענייז ,טנערב
 רעטכעוו-זיוה םעד טריזירָארעט ןבָאה ייז .טייז רעשירַא ועד ףיוא ןלַאנַאק יד
 ַא טימ גָאט ַא ןטרָאד ןסעזעג ןוא םעדיוב ןפיוא ףיורַא ,28 עװָאדָארגָא ףיוא
 טריפעגקעװַא ייז טָאה ןוא ָאטױא-טסַאל ַא ןעמוקעג זיא ירפ רעד ןיא .טּכַאנ
 .רעדלעוו רעקנַאימָאל יד ןיא

 טפמעקעג טָאה סָאװ) עּפורג עטייווצ יד ןעמוקעג זיא םורַא געט 10 ַא ןיא

 ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענייז יַאמ ןט19 םעד .(סרעטשרעב יד ןופ טיבעג ןפיוא

 ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא זיא סָאװ ,עּפֹורג רעד טימ סָאטױא:-טסַאל ייווצ

 עלַא יז ןעמ טָאה טלָאמעד .ןענַאפעטס ןוא ןקעשטַאשזק ןופ ףליה רעד טימ

 ןפָארטעג ךיז ייז ןבָאה ןטרָאד .רעדלעוו רעוװָאקשיװ יד ןיא טריפעגקעוװַא

 -נעגנַאפעג רעשטייד ןופ ענעפָאלטנַא ,סרענַאזיטרַאּפ עשיסור עּפורג ַא טימ

 טלָאװעג טשינ רעשיסור רעד טימ רעבָא ךיז טָאה עּפורג רעזנוא .טפַאש

 זיא שירבַאג ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עקידנעטשבלעז ַא ןפַאשעג ןוא ןקיניײארַאפ

 ןופ סרעריפנָא יד ןופ רענייא ןוא עשרַאװ טימ רעלדניברַאפ רעד ןרָאװעג

 ךשמ ןיא .עטפָא ןעוועג ןענייז ןשטייד טימ ןסיױטשנעמַאזוצ יד .עּפורג רעד

 .עּפורג רעד ןופ ןַאמ 20 ייב ןעמוקעגמוא ןענייז שדוח ןטשרע ןופ

 ןשטייד טימ טכַאלש ַא ןיא ןעמוקעגמוא שירבאג זיא 1944 ינוי ןט15 םעד

 ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא עפורג ַא :ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב

 ןענייז גנולצולּפ ,עּפורג יד טײלגַאב טָאה רענייא ךָאנ ןוא שירבאג .עשרַאװ

 -ייוצ רעד .ןסיש ןביוהעגנָא ןוא ןשטייד ןפָאלעגסױרַא שינעטלעהַאב ַא ןופ

 ןעמונעגפיוא שירבאג טָאה ןיילַא רענייא ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ןזיוװַאב טָאה רעט

 רעבלעז רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,הנח יורפ ןייז ,ןלַאפעג זיא ןוא ףמַאק םעד

 1944 ילוי ןט22 םעד .רעגנַאװש ןעװעג טלָאמעד זיא ,עּפורג-דענַאזיטרַאּפ

 םעד .רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאב ןוא עשרַאװ ןייק ןעמונעגרעבירַא יז ןעמ טָאה

 -פיוא ןשיליוּפ ןסיורג םעד תעב ,רעקנוב ןיא יז טָאה 1944 רעבמעטּפעס ןט5

 םענעמוקעגמוא ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןוז ַא ןריובעג ,דנַאטש

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טציא ךיז ןעניפעג עדייב .לאירבג -- ןטַאט

 גרעבסגילק .מ

0 

 קַאליב קענַאי

 ,1944 ָאּפַאטשעג ןיא ןעמוקעגמוא -- 1920 ןיא ןריובעג
 .עשרַאװ ןיא ןלוש-סקלָאפ ערעזנוא ןופ רעליש ַא ןעועג זיא קענַאי

 ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןײרַא ןרָאי עטסירפ יד ןיא
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 זיירק ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא וויטקַא טעברַאעגטימ
 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא רעבירַא

 רע .עשרַאװ ןופ קעװַא קענַאי זיא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו
 -קעוװַא םיא ןעמ טָאה רעטעּפש .קָאטסילַאיב ןיא ןכָאװ עכעלטע ןעוועג זיא

 ייווצ ךָאנ ,ןציזנייא טנעקעג טשינ ןטרָאד טָאה רע ,דנַאלסור ףיט ןיא טקישעג
 ןעמוקעגקירוצ ךורעל ילתפנ ןוא ץלַאזורג בייל טימ ןעמַאזוצ רע זיא םישדח

 רעד ןיא עטסוװיטקַא ידו ןופ רענייא ןרָאװעג ךיילג זיא קענַאי .עשרַאװ ןייק
 ןטצעל ןזיב ןבילבעג ױזַא ןיוש ןוא גנוגעוַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא
 ץיוו ןטיירג ַא טימ ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ קידנעטש .ןבעל ןייז ןופ גָאט
 טריפ רוחב רעד זַא ,גנונַא ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ רענייק טָאה ,ןדעי רַאפ
 םירבח ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .טעברַא עכעלרעפעג ןוא עקיטכיוו ַא סיוא
 -רַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רע ."ששקיר, ַא טריפעג ָאטעג ןיא קענַאי טָאה
 טייקכעלגעמ ַא טַאהעג רע טָאה קיטייצכיילג .החּפשמ ןייז ןוא ךיז רַאפ טניד

 ןרעדנַא םוצ טא ןייא ןופ ןלַאירעטַאמ עלַאגעלמוא ןריפוצרעביא
 ןילַא ןבילבעג זיא קענַאי ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצַאדיװקיל יד ןעוו

 זיא ,(תונברק עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז רעדורב ןוא ןרעטלע ענייז)
 רע טָאה ןטרָאד ,.רעטשרעב יד ןופ ּפַאש ןיא ךיז ןגירקוצניירַא ןעגנולעג םיא
 טָאה סָאד .רעטיהיּפַאש ןוא רעריפ-עשקיר ַא סלַא ןטסָאּפ ןייז ןטלַאהעגנָא

 ןרעדנַא םוצ ּפַאש ןייא ןופ ןרָאפוצמורַא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג רעדיוו םיא
 טָאה 'רע סָאװ ,םעד ץוחַא .,ןּפורג ערעזנוא עלַא טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהנָא ןוא

 ,רעּפעש יד ןשיווצ רעירוק רעשידרערעטנוא רעטסקינייװעניא ןַא יו טנידעג
 טיירגעג ,ףרָאדשירפ שירבאג ןוא סענָאלב קערוי טימ ןעמַאזוצ ךָאנ רע טָאה
 זיולב סָאד טָאה ,טרעלקרעד רעטעּפש ןבָאה ןיילַא יז יװ .ןוטפיוא סעּפע ךיז

 ןבָאה ייז .ןסיוועג ןייר ַא טימ ןברַאטש וצ ידכ ,המקנ ןופ טקַא ןַא ןייז טלָאזעג
 ,ןשטייד עכעלטע שטָאכ ןענעגרהרעד ןוא ךַאװ עשטייד ַא ןלַאּפַאב וצ טנַאלּפעג

 זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא לייוו ,ןעגנַאגרעד טשינ לָאמנייק רעבָא זיא םעד וצ
 ןטיירג ןוא ןּפורג-עיצַאזינַאגרָא יד ןפַאש וצ ןַאלּפ רעד ףייר ןרָאװעג ןיוש
 ,דנַאטשרעדיװ ַא וצ גנורעקלעפַאב יד

 ןיא ןטסידנוב יד ןריזינַאגרָא וצ עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא קענַאי
 -רַאװ ןיא טפמעקעג קענַאי טָאה ןּפורג יד טָא טימ ןעמַאזוצ ,ּפַאש-רעטשרעב
 ןעו .עטסטסיירד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .,דנַאטשפיוא-ָאטעג רעוועש
 לייט ַא טימ ןעמַאזוצ קענַאי זיא ,ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא דנַאטשפיוא רעד
 -עגנָא ןענייז ייז ,ָאטעג ןופ ןלַאנַאק יד ךרוד סױרַא רעפמעקטימ ענייז ןופ
 .עּפורג רענַאזיטרַאּפ ַא ןפַאשעג ןוא רעדלעוו רעוװָאקשיװ יד ןיא ןעמוק

 זיא רע .דלַאװ ןיא ןעוװעג קענַאי זיא 1944 ילוי זיב 1942 יַאמ ןופ

 .דנַאטשּפיוא ןשילוּפ ןסיורג ןופ ךורבסיוא םעד ברע עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 טריפעגקעװַא ןוא טּפַאכעג ןקענַאי ןעמ טָאה ןקַאילָאּפ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ

 עּפורג רעד טימ ןעמַאזצ ןעמוקעגמוא רע זיא טרָאד .ָאּפַאטשעג רעד ןיא

 .ןקַאילָאּפ
 עכלעװ ,עלַא ןופ ןורכז ןיא ןבילבעג זיא קאליב קענַאי רבח

 עטסעב יד ןופ רענייא סלַא טעברַאעג םיא טימ ןוא טנעקעג םיא ןבָאה

 יב ןעועג זיא רע .רעפמעק-ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןשיווצ עטסיירטעג ןוא
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 בקעי ,ךלימועטופ כקעו : סטכער ןוֿפ .רעדלעווו רעווָאקשיוװ ןיוא רענַאזיטרַאּפ

 .קַאליב קענַאו = --- םיײא רעטניה ןוא ףרָאדשרפ לאורבג ,ויקסנעמעלעצ

 -רעכיז ןבעגעג ןוא טקיאורַאב טָאה גנוטלַאה ןייז ,טבילַאב קרַאטש ןעמעלַא

 טײקיזָאלטכיזסיױא ןופ ,ףמַאק ןוא רַאפעג ןופ געט ערעווש יד ןיא .טייק

 ןבעגעגוצ ןשטנעמטימ ענייז רע טָאה טסעמרַאפ ןטצעל םוצ טייקטיירג ןוא

 עקדַאלוװ ,ןליוו-רעיודסיוא ןוא טומ
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 רעזייהגנוי קעלוי

 טלַא טלָאמעד זיא רע .ןרָאי רעקיסיירד בױהנָא ןיירַא ףיקס ןיא ןעמוקעג

 ץרַאװש ןצלָאמשרַאפ ַא ןיא ,עלעטיה שידיסח ַא ןיא .רָאי 10 ַא ייב ןעוועג

 ףיוא בולק-רעדניק ןיא ןזיװַאב קידוועמעש ךיז רע טָאה ,טסיררַאפ ,לטַאלַאכ

 :ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ טלָאמעד םיא ןבָאה רעדניק ,29 עקצילעמרַאק

 רעניילק רעד .טייקשילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא בולק ןיא לגניי שידיסח ַא

 לָאמַא ךָאנ רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא ןוא רעטשוטנַא ןַא קעװַא זיא קעלוי

 -עגמורַא לסיב ַא םיא ןעמ טָאה בולק ןיא .קיצומש ןוא ןזָאלעגּפָא .ןעמוקעג

 טליפרעד ךיילג ךיז טָאה קעלוי רעניילק רעד ןוא ,ןשַאװעגמורַא ןוא טצוּפ

 ןיטש וצ טרעהעגפיוא רע טָאה זייווכעלסיב .םייה רעיינ ןייז ןיא שימייה

 -עגנָא טָאה ,ןזָאלעגוצ רעמ ןרָאװעג זיא רע ,ליומ ןפָא ןַא טימ ןעיּפאג ןוא

 יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ןגערפ ,ןדער ןביוה

 .רעדניק -ףיקס יד ןשיווצ עטסקידעבעל

 זיא סָאד .,לַאקָאל ןיא ןייזּפָא ןטנװֶא ןוא געט עצנַאג טגעלפ רעזייהגנוי

 ןטרָאד ,שידיי ןביירש טנרעלעגסיוא ךיוא ךיז רע טָאה ןטרָאד ,ןבעל ןייז ןעוועג

 זיא ,רָאי 12 וצ ,גנוי רָאג .ןסקַאװעג ןוא טליּפשעג ךיז ,ןסעגעג רע טָאה

 טגעלפ טעברַא דעד ךָאנ ךיילג .קירבַאפ-לַאטעמ ַא ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג רע

 ,בולק ןיא ןטעברַא וויטקַא ןביױהעגנָא טָאה רע ,לַאקָאל-ףיקס ןיא ןעמוק רע

 "רַאפנָא עדעי .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןגולפסיוא ןריזינַאגרָא םייב ןפלָאהעג

 רעטוג ַא .ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג טריפעגסיוא רע טָאה טעברַא עטיורט
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 רערעדנַא ןַא רָאג ןרָאװעג רע זיא ,ןזָאלעגּפָא ןוא קידרקפה לסיב ַא רעבָא ,רבח

 -עג רע זיא ָאד .טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,שטנעמ

 רעד ןיא ןסקַאװעג רדסכ עקַאט זיא רע .ךעלטרָאװטנַארַאפ ןוא טסנרע ןעוו

 .רעפלעה ףיקס ַא ןרָאװעג זיא ןוא טעברַא-ףיקס

 טימ ןעמַאזצ ןוא המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןכַארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 יעג רעזייהגנוי טָאה ,ןטייקנַארק ןוא רעגנוה ,ָאטעג רעד ןעמוקעג ןענייז ריא

 טָאה ,טעברַא ןייז ןריולרַאפ טָאה רע .ערעדנא עלַא ןופ לרוג 8277 טלייט

 יד ןופ ןטילעג ןטסרעווש םוצ ןבָאה סָאװ ,יד וצ טרעהעג טָאה ןוא טרעגנוהעג

 טשינ ףוצרּפ ןכעלשטנעמ ןייז טָאה רע רעבָא .ןעגנוגנידַאב-ָאטעג עקיליורג

 -מַאזרַאפ יד ףיוא ןעמוק רע טגעלפ ,רעקירעגנוה ַא :טרעקרַאפ .ןריולרַאפ

 -יל עלַאגעלמוא ןליײטרַאפ ןפלָאהעג טָאה ,לטפניפ לַאגעלמוא ןייז ןופ ןעגנול

 -נוא רעד טימ טקַאטנָאק םעיד ןטלַאהעגנָא סיירעביא ןָא טָאה ןוא רוטַארעט

 טָאה ,רָאטַאריּפסנָאק רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב-טנגוי רעשידרערעט

 טעװ רענייק זַא ,רעכיז ןייז טנעקעג ןעמ טָאה ,טױרטרַאפנָא סעּפע םיִיז ןעמ

 -טלַאק ַא ןזיװעגסױרַא ייברעד טָאה רע .ןגירקסיורַא טשינ םיא ןופ סע

 טייצ עסיוועג א .סנבעל ייווצ טעװעטַארעג לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,טייקיטולב

 -וצ רע זיא לָאמ ןייא .ָאטעג ןצוחמ עקװאוצַאלּפ ַא ףיוא טעברַאעג רע טָאה

 רעד ףיוא ןיוש .טעברַא רעד ןופ ןעגנַאגעגקירוצ רבח א ךָאנ טימ ןעמאז

 זיא סָאװ ,טנגעג עשטָאמס יד ןייגוצייברַאפ ןעמוקעגסיוא ייז זיא טײז-ָאטעג

 זיא גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ןענַאװ ןופ שינעטסיוו ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש

 ייוצ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז תוברוח יד ןשיווצ ןופ .ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 -עג ַא טָאה רענייא ןוא ןסקיב עטקערטשעגסיוא טימ ןעמרַאדנַאשז עשטייד

 טשינ ךיז טָאה רעזייהגנוי ,"ךייא רימ ןסיש טינ זַא ,טלעג טיג, :ןָאטעג ייוש

 ןייא ,רָאנ רעה; :רבח ןייז וצ טגָאזעג קיטולבטלַאק טָאה ןוא ןריולרַאפ

 ןפיוא קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טָאה סָאד ."!ןסיש ךימ טייג רע ,טייקיניילק

 ,טזָאלעגּפָא עדייב ייז טָאה ןוא טכַאלעצ ןיײלַא ךיז טָאה רע זַא ,םרַאדנַאשז
 רעד ןופ סעּפורג ףמַאק יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ךיילג רעזייהגנוי טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידיי

 ןטרָאד .(ןָאיַאר-רעטשרעב) 22 עקסרעיָאטנעיוװש ףיוא עּפורג-ףמַאק רעשידנוב

 טימ ןצונַאב טנרעלעג ךיז טָאה ,וויטקעלָאק-ףמַאק םעד ןיא טבעלעג רע טָאה

 ,קירבַאפ-עיצינומַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה ןוא רעוועג

 ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .טלעטשעגנייא טָאה שיפּפעלק לאכימ סָאװ

 ,ןשַאלפנערב יד ןטיירגוצ

 -עג רעזייהגנוי טָאה ,דנַאטשפױאיָאטעג רעד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו

 ,ּפַאש-רעטשרעב ןופ טיבעג ןפיוא סענָאלב קערוי ןופ עּפורג רעד ןיא טפמעק

 ןט8 םעד .סרעפמעק עטסטסיירד ןוא עטסקיטומ יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע

 -וצסיורַא ךיז ,סרעפמעק עּפורג ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולעג םיא זיא יֵאמ

 ןעמאווצ רע זיא ןטרָאד ןופ .עשרַאװ רעטניה יקנַאימָאל לדלעוו ןיא ןגירק

 ןבָאה ייז ןוא גוב םייב רעדלעוו יד ןיא קעװַא סרעפמעקדָאטעג עּפורג ַא טימ

 ַאימרַא) .ק .ַא רעשילױּפ רעד ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 רעטייוצ רעד ףיוא זַא ,טסואורעד ךיז טָאה רעזייהגנוי ןעוו .(ַאװָאיַארק

 ,רעפמעק-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ךיז טניפעג גוב טייז
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 -ירַא ןביולרעד םיא לָאז רע ,טנַאדנעמָאק ןייז ייב טלעוּפעגסױא רע טָאה
 ייז ,ייז ןדערוצ ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןכוזסיוא ,גוב םעד ןייגוצרעב
 ןעמוקעגנָא ןענייז רבח ַא ךָאנ טימ רע .עּפורג- .ק .ַא רעד ןיא ןסילשנָא ךיז ןלָאז
 רעפמעקטימ-ָאטעג ענייז ןפָארטעג ןטרָאד טָאה ,רעדלעוו רעוװָאקשיװ יד ןיא
 ןלָאז יז ,טדערעגוצ ייז טָאה רע .ףרָאדשירפ הנח ןוא לאירבג רענַאזיטרַאּפ ןוא

 זיא רעזייהגנוי ןוא ,טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ספרָאדשירפ יד .ןייגטימ םיא טימ

 | ,גנולײטּפָא ןייז וצ קעװַא קירוצ

 רעטעּפש ןבָאה'ס יו ,םעד טיול .טרעהעג טשינ םיא ןגעוו ןעמ טָאה רעמ

 ,עּפורג עשידיי עצנַאג יד לָאז ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ענעבילבעג-ןבעל טלייצרעד

 -רַאּפ עשיליוּפ ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןבָאה ,רעזייהגנוי ךיוא ייז ןשיווצ

 עקדַאלוו ..ק .3 רעיז ןופ רענַאזיט
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 טירקלסַאט ?לרעב

 דילגטימ ַא ןעוועג .רוחב רעקרַאטש ַא .בצק ַא ךַאפ ןופ ,1921 ןריובעג

 -טפנוקוצ -- גנולײטּפָאץוש רעד וצ טרעהעג ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא

 ,םרוטש

 -לסַאט טָאה ,עשרַאװ ןעמונעגנייא ןוא ןלױּפ ןלַאפַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעוו
 עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ףכית טיורק

 ןכָאנ ןעו .טייצ עצנַאג יד ויטקַא ריא ןיא ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןיא

 יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עקנילבערט ןייק ןדיי רעװעשרַאװ בור םעד ןריפסורַא

 | ,ןסָאלשעגנָא ריא ןיא ךיז טױרקלסַאט טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק עשידיי

 עּפורג רעד ןיא טפמעקעג רע טָאה דנַאטשפואדָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -עג זיא'ס ןעוו .עקישזד-ףָאהנעמַאז-עלימ ןסַאג יד ףיוא ץלאזורג בייל ןופ

 רעשידנוב רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד רעטעדנואוורַאפ-ךעלברעטש ַא ןלַאפ

 -עג ןייז ןבעגעגרעביא רעטצעל רעד טָאה ,גרעבכַאה דוד גנוליײטּפָא-ףמַאק

 | .ןעלרעב רעוו

 זיא סָאװ ,רעפמעק-ָאטעג עּפורג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה טױרקלסַאט

 -עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד ָאטעג ןקידנענערב ןופ סיױרַא 1943 יַאמ ןט10 םעד

 .גוב םייב רעדלעוו רעווָאקשיװ יד ןיא קעװַא יַאמ ןט19 םעד זיא ןוא ןרער

 עכעלטע ןפַאשעג ןוא טלייטעצ רעלדנעטשפיוא עּפורג עסיורג יד ךיז טָאה ןטרָאד

 ןוא רעזייהגנוי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עּפורג ןייא .טעּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 ןופ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןפָארטעגנָא רעדלעוו יד ןיא טָאה ,טױרקלסַאט

 -ַאװצ .טקינייארַאפ ריא טימ ךיז טָאה ןוא אווָאיַארק ַאימרַא רעשיליוּפ רעד

 רעשידנוב רעד ֹוצ קעװַא רעטעּפש טױרקלסַאט זיא ןרעזייהגנוי טימ ןעמ

 לאירבג ןוא קַאליב קענַאי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 -נָא ךיוא ךיז ןלָאז יז זַא ,םירבח יד ןדיירוצ טוואורּפעג ןבָאה ייז ,ףרָאדשירפ

 גַאלשרָאפ םעד טָאה עּפורג עשידנוב יד ןעוו .ַאוַאיַארק אימרַא ןיא ןסילש

 זיא טױרקלסַאט .עּפירג רעייז וצ קעװַא קירוצ ייז ןענייז ,ןעמונעגנָא טשינ

 .ק .מ .ןרעזייהגנוי טימ ןעמצזוצ ןעמוקעגמוא ןטרָאד
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 ךנַאטשפיױא-ָאטעג רעװװעשרַאװ ןופ רעפמעק

 אלגיא טנומגיז

 ןוא לוש-סקלָאפ רעשידיי ַא ןיא טנרעלעג ךיז .רעדיינש ַא רעטָאפ רעד
 ןיא טעברַאעג .םרוטש-טפנוקוצ םוצ טרעהעג .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןיײרַא
 ןייארַאפ .פָארּפ ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןיא רעוט ַא ןעוועג ןוא טפעשעג ַא
 רעטיובעג ןייש ןוא רעקיצײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ
 .עידרַאװג רעגניי רעשידנוב רעד ןופ רענייא ---

 -סיוא זיא'ס ןעוו .,סיצַאנ יד רעטנוא ָאטעג ןיא רעוט עטסקיטומ יד ןופ
 -פיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןכָארבעג

 -ידנוב רעד ןיא ןעוועג רע זיא ,דנַאטש

 -יפ רעד רעטנוא גנולײטּפָא-ףמַאק רעש

 טָאה רע .יקסוװָאזָאר לוולעוו ןופ גנור

 קירבַאפ יד ןופ חטש ןפיוא טפמעקעג

 זיא געט 10 .ץלוש ןוא סנעבעט ןופ

 .סעיציזָאּפ ףמָאק יד ףיוא ןעוועג רע
 -ןרג ַא טימ ַאלגיא זיא לירּפַא 29 םעד

 סױרַא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד עּפ

 -עג רעטעּפש .טייז רעשירַא רעד ףיוא
 ןעגנוליײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ ןיא טפמעק
 ןיא -- גוב םייב רעדלעװו יד ןיא

 ,וװָאקשיװ ןופ טנגעג

 -יי+

 -סיוא ןשירַא ןַא טַאהעג טָאה ַאלגיא

 יד) ךיוה רעייז ןעוועג זיא ןוא ןעז
 ןפורעג רַאפרעד םיא ןבָאה םירבח
 םעד ןטלַאהעגנָא טָאה רע לייו ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעג רע זיא טפָא .(שקָאל
 טָאה לָאמניײא .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ טקַאטנָאק
 רעד ןיא ןסעזעג זיא רע .סַאג ןיא טריטסערַא העיסנ ַאזַא תעב םיא ןעמ
 ןעמענוצסיױרַא םיא ןעגנולעג דנוב םעד זיא רַאבַאכ רַאפ .קַאיווַאּפ עמרוט
 ןענעדרָאנײא ןגעוו ןוא רעוועג ,טלעג ךָאנ ןירַא טָאטש ןיא ןעמוק טגעלפ רע
 ,דלַאװ ןיא ןביילב טנעקעג טשינ רעטייוו ןבָאה סָאװ ,יד

 :טייצ רענעי ןופ םיא טרעדליש עקדַאלװ עטרבח ױזַא יו טָא
 -עג םיא טָאה סָאװ ,טעּפמיא ןַא ,טייקידלודעגמוא ןַא םיא ןיא ןעוועג,

 טָאטש ןיא ןּפעלשמורַא ךיז רע טגעלפ געט עצנַאג .סױרַא זיוה ןופ טגָאי
 ןקידיילרעד ןײרַא דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא רָאפ ַא ןבעג רָאג רעדָא
 ןעוועג זיא שיליוּפ ןייז .סַאג ןיא ןייז ןוא טָאטש ןיא ןעמוקקירוצ ,תוחילש ןייז
 טָאה ,טייקזעוורענ ןָא ,ארומ ןָא .ערעכיז ַא גנוטלַאה יד ,רעטכעלש ןייק טשינ
 רימ .ןקילב עקיטכעדרַאפ לעיצעּפס ןייק ךיז ףיוא ןגיוצעג טשינ עקַאט רע
 זיא ךיז ןטלַאה ןוא ןעזסיוא ןקידרקפה ןייז ןיא .ןעמוקַאב ביל לענש םיא ןבָאה
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 רעווש זיא'ס ןעמעוו ,דניק ַא -- דניק סיורג ַא ןופ תומימת ַא ןעוועג סעּפע

 ןטלעטשרַאפ ַא ןופ לָאר רעטצענערגַאב רעד ןיא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ןעוועג

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טנָאמעג רדסכ .טעברַא וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .,דיי

 -פיוא ןַא ןעמוקַאב רע טָאה םיוק ןוא .ןוט סעּפע ליוו רע ,ןעיױרטרַאפנָא סעּפע

 -רעפּפָא ַאזַא טימ ,טייקנבעגעגרעביא ַאזַא טימ טריפעגסיוא יז רע טָאה ,עבַאג

 ןט19 ,סטרעוורָאפ) ?ןכיילג סנייז ןעוועג טשינ ןַאד זיא רענייק זַא ,טייקיליוו

 ,(1954 לירּפַא
 : םיא ןגעוו יז טביירש לָאמ טייווצ ַא ןוא

 ַאלגיא זיא רעלדנעטשפיוא ענעבילבעגרעביא לָאצ רעניילק רעד ןופ;

 רעד ןלַאפעג עקַאט זיא םיא ףיוא .רעירַא ןַא ףיוא ןעוועג ךעלנע ןטסרעממַא

 ."עגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ,ןטנעמוקָאד םוש ןָא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןרָאפ וצ לרוג

 ןייק ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ,ענעשעק ןיא רעװלָאװער ַא טימ זיולב ,ןסילש

 ,גנוניואו רעד ןיא רימ וצ קעוװַא ַאלגיא זיא ןַאב רעד ןופ ךיילג .עשרַאװ

 ןעוועג זיא סָאד .ריט עטכַאמרַאפ ַא ןפָארטעג -- ןוא .א 2 עוװָאקַארוב ףיוא

 יד ןופ רענייק סָאװ ,סנ ַא ,טסערַא ןיימ ןוא סמולב עשַארבַא ךָאנ געט ייווצ

 ןדניבוצנָא ןעגנולעג רעבָא זיא ןַאלגיא .ןעזעג טשינ םיא טָאה רעניואוונייא

 -עג ךיז טָאה רע .טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סערדַא ןטייווצ ַא ךרוד טקַאטנָאק םעד

 (ןַאמרעקוצ קחצי) 'קעטנַאא טימ ,(יקסווָאזערעב) 'יילָאקימ' רבח טימ ןעז

 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא ןבעל-דלַאװ רעייז ןגעוו טכירַאב א ןבעגעגּפָא טָאה ןוא

 .(רעױמ-ָאטעג ןטייז עדייב ןופ) "רעדיילק ןוא טלעג טימ םירבח ענייז וצ

 רע .עשרַאװ ןייק רעדלעוו יד ןופ ןעמוקעג רעדיוו רע זיא 1944 בױהנָא

 יירד עלַא .יקָאנעװַאק עטוג ןוא טַאלבנעגייפ בקעי טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא

 -כרוד ןופ רעטכעוו-זיוה םעד ,יקסנָאלבַאי קַאילָאּפ םייב ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןעוו ,ןלַאפעגכרוד זיא טרָא סָאד .6 ענשזורּפ --- יקסווָאבישזג ץַאלּפ ףיוה-סגנַאג

 טקידייטרַאפ ךיז רעפמעק יירד יד ןבָאה ,ןעמוקעג ןענייז ןטנעגַאדָאּפַאטשעג יד

 -נַאשז ןפורעגסירַא ןבָאה ןטנעגַאָאּפַאטשעג יד .טנַאה ןיא רעוועג טימ

 עשידלעה יד .רעװעג-ןישַאמ ןוא ןטַאנַארג טצונַאב טָאה סָאװ ,עירעמרַאד

 ןלַאפעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןקידתונשקע ןַא טלעטשעג ןבָאה רעפמעקדָאטעג

 -צנעפ סָאד טריקַאטַא סיצַאנ יד ןבָאה לָאמ עכעלטע .ףמַאק ןכיילג-טשינ ןיא

 טשינ סע ןבָאה ייז .קינייועניא ןסײרנײרַא ךיז טװאורּפעג ןוא ריט יד ,רעט

 טרעכעלעגכרוד ןגעלעג ןיוש ןענייז רעפמעק עגניי יירד יד זיב ,ןוט וצ ןזיוװַאב

 ןטַאנַארג יד ןופ ןסירעצ ןוא ןליוק יד ןופ

 ךרעב ןעװעג טלַא רע זיא ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא ַאלגיא טנומגיז ןעוו

 י: ,רָאא 3

 ןײטשטנַאילירב קעשַאטס

 עיפילָאװָאנ ףיוא ,עשרַאװ ןיא םייח רעכעלגעמרַאפ ַא ןופ טמַאטשעג
 -רעסָארג רעד ןיא טנרעלעג .הביבס רעשידנוב ַא ןיא ןגיוצרעד ךיז .סַאג
 -רעדניק רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,29 עקצילעמרַאק ףיוא לוש

 .טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןיא רעבירַא רעטעּפש ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא
 רע טָאה 1942 יַאמ-לירּפַא דנַאטשפױאדָאטעג רעװעשרַאװו םעד תעב
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 סענָאלב קערוי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא גנולײטּפָא רעשידנוב רעד ןיא
 רעד ןיא 1942 יַאמ ןט2 םעד ןלַאפעג זיא רע .ןָאיַאר-רעטשרעב ןיא טפמעקעג
 ,30 סַאג רענַאקשישטנַארפ ףיוא רעקנוב םעד םורַא טכַאלש

0 

 רענטרעג לארשי

 -טפנוקוצ גנולײטּפָא-ץוש רעד וצ ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי םוצ טרעהעג

 טרעהעג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ךַאפ ןופ .םרוטש

 ,גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב רעד וצ

 זיא סָאד .סיצַאנ יד טימ ןפמַאק עטשרע יד תעב רענטרעג זיא ןלַאפעג

 ענעבילבעגרעביא יד ןריפסורַא טווװאורּפעג טָאה'מ ןעוו ,1943 רַאונַאי ןעוועג

 6 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדיי

 שטיווָאדיװַאד עשטבָאט

 רעד ,לזייר ןוא ןועמש ןופ רעטכָאט .עשרַאװ ןיא 1924 יַאמ 21 ןריובעג

 -- גנוטייצ דעשידנוב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג ,טסידנוב ַא -- רעטָאפ

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ .ק .צ ןיא טעברַאעג ןוא רעקעוו -טנגוי

 רעד ןיא טנרעלעג טָאה עשטבָאט

 : ,29 עקצילעמרַאק ףיוא לוש-רעסָארג

 ,אקצעלאק ןופ עיזַאנמיג ןיא רעטעּפש

 -טנגוי םוצ רעטעּפש ,ףיקס םוצ טרעהעג

 -נוב רעד וצ ךיוא ןוא טפנוקוצ דנוב

 -ןגרָאמ עיצַאינַאגרָא-טרָאּפס רעשיד

 .ןרעטש

 רעד תעב ָאטעג רעװעשרַאו ןיא

 ןעוועג יז זיא המחלמ-טלעוו ועטייווצ

 -ַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וװיטקַא

 טסיירד ןוא טנעגילעטניא ןַא ,גנוגעוו
 עד עסיורג יד ןטימעגסיוא ,לדיימ

 טפמעקעג ןוא 1942 ןופ סעיצַאטרָאּפ

 ,דנַאטשפיױאיָאטעג רעװװעשרַאװ ןיא

 סע סָאװ טָא .ןעמוקעגמוא זיא יז ואוו

 -מעקטימ א טלייצרעד ריא ןגעוו טָאה

 יקסװָאטַאכלעב עקייה עט'ח ,ןירעפ

 -ןינ ןיא רעטָאט ריא וצ ווירב ַא ןיא

 : קרָאי

 ַא ןיא טעברַאעג טָאה עשטבָאט;

 -ףמַאק עשידיי יד ןפַאש םעד זיב ּפַאש

 ,1943 רַאונַאי ןיא ךרעב עיצַאזינַאגרָא

 -רַא וצ טרעהעגפיוא יז טָאה טלָאמעד

 ןטערטעגניײרַא ויא ןוא ּפַאש ןיא ןטעב

 רעד טימ טניואוועג קידנעטש ןיוש טָאה יז ןוא עיצַאזינַאגרָא-:ןמַאק רעד ןיא
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 (רעוט-טנגוי רעשידנוב רעד) ןעוװעג זיא טנַאדנעמָאק רעד רעכלעוו ןופ ,עּפורג

 רעבלעז רעד ןיא ןטערטעגניירַא ךיוא ךיא ןיב ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ ,יקסווָאזָאר

 ןעוו ,לירּפַא 18 םעד .ןעשטבָאט טימ ןעמַאזוצ ןעוועג רדסכ ןיב ןוא עּפורג

 ןענַאטשעג עשטבָאט ןזיא ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס

 גנודניברַאפ יד ןטלַאהוצנָא עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה יז .ןטסָאּפ ריא ףיוא

 ערעדנַא ןיא טרירעּפָא ןבָאה סָאװ ,סעּפורג ערעדנַא ןוא עּפורג רעזנוא ןשיווצ

 םעד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוװעג רימ ןענייז לירּפַא 20 םעד .רעטרע

 ןענערב ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד לייו ,טפמעקעג ןבָאה רימ ואוו ,חטש

 טָאה'ס ןוא סופ ַא טקנעלעגסיוא ךיז טָאה עשטבָאט .ןטייווצ ןכָאנ זיוה ןייא

 ןעשטבָאט טלָאװעג ןבָאה רימ .גנורעווילגרַאפ-טולב ַא טלקיװטנַא ריא ייב ךיז

 ,קידנהנעט ,ןייג טלָאוװעג טשינ זנוא טימ טָאה יז רעבָא ,זנוא טימ ןעמענטימ

 זנוא םעד בילוצ ךיז טעוו'ס ןוא ןייג וצ רערעווש ןייז זנוא טעוװו ריא טימ זַא

 ,ןביולרעד טשינ ןעק יז .חטש ןטייווצ ןפיוא ןײגרעבירַא סָאד ןבעגנייא טשינ

 -עּפש געט רָאּפ ַא טימ ...ןדייל ריא בילוצ ןלָאז עלַא רימ זַא ,טגָאזעג יז טָאה

 -עצ ויא עּפורג סנעמעוו ,רעפמעק יד ןופ רענייא ןעמוקעג זנוא וצ זיא רעט

 -רעד טָאה רע .יקּפילָאװָאנ ףיוא סָאג יד ןייגרעבירַא םייב ןרָאװעג טּפַאלק

 ךיז טָאה ,רעפמעק עטעדנואוורַאפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ,עשטבָאט זַא ,טלייצ

 ןירַא ןענייז ייז .סָאג עשטָאמס רעד ךָאנ יקּפילָאװָאנ ףיוא ןעמוקַאברעבירַא

 ןטרָאד ,טנערברַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז רעזייה יד ואוו ,ּפַאש ַא ןופ חטש ןפיוא

 ןוא רעוועג ךיז טימ טַאהעג ןבָאה עלַא .רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ייז ןבָאה

 טלָאזעג ייז ןבָאה ,רעקנוב ןיא ןסײרנײרַא ךיז ןלעוװ ןשטייד יד לַאפ ןיא ,םס'

 | 'י "ןבעל רעייז וצ ןּכאמ ףוס א

 יקסנוד קעוועס

 -עג ַא ןעוועג זיא -- 3 סַאג עלימ ןופ רעטסוש ַא --- השמ רעטָאפ ןייז

 -רעדעל יד ןשיװצ רעוט ַא ןוא ןטייצ עשירַאצ יד ןופ ךָאנ טסידנוב רעיירט

 לוש-סקלָאפ רעשידיי ַא ןיא גנואיצרעד ןייז ןעמוקַאב טָאה קעוועס ,רעטעברג

 -עג ךיוא טָאה רע .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא ןרָאװעג ןוא ָאשיצ ןופ

 -ױּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןיא ןעמונעג ליײטנָא ןוא םרוטש-טפנוקוצ םוצ טױעה

 רעקיסיירד יד ןיא ןלַאפנָא עשיטימעסיטנַא ענעדיישרַאפ תעב סענאגילוכ עשיל

 : ,ןרָאי
 .עפורג ץוש רעשידנוב ַא וצ טרעהעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 רעד רעטנוא טפמעקעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנאטשפיוא ןתעב

 רעייז א ןעוועג זיא רע .ןָאיַאר רעטשרעב ןיא סענָאלב קערוי ןופ גנוריפנָא

 0 .רעפמעק רעטסיירד

 ַא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ןפמַאק יד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 עקסרעי .ווש) .ןָאיַאר-רעטשרעב ןופ םעדיוב ַא ףיוא ןשטייד יד טימ טכַאלש

 רעזייהגנוי קעלוי טימ ןעמַאזוצ .שיפּפעלק לאכימ ןלַאפעג זיא'ס ןעוו ,(סַאג

 ,ןטערטוצּפָא ןעגנואווצעג ייז ןוא ןטַאנַארג טימ ןפרָאװַאב ןשטייד יד רע טָאה

 ַאנַאק יד ןיא רעפמעק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ קעוועס זיא ןעמוקעגמוא = |

 ףיוא ןײגוצסױרַא וואורּפ ַא תעב ,1943 יַאמ 10 םעד םורַא ןרער-עיצַאזיל

 | ,טייז רעשירַא רעד
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 שטיװעלעקנַאי קעדַא
 תעב .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ

 רעשידנוב ַא וצ טרעהעג דנַאטשפיוא םעד |
 יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא עּפורג-ףמַאק
 סױרַא רעטעּפש .סיצַאנ יד טימ ןפמַאק
 -ירַא רעד ףיוא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד
 ייב דלַאװ ןיא טייצ ַא ןעועג .טייז רעש
 רעווָאקשיװ יד ןיא םעד ךָאנ ןוא יקנַאימָאל
 | ,רעדלעוו

 ןיא טפמעקעג רעטייוו טָאה שטיװעלעקנַאי
 -עג רע זיא ףוסל .גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא
 ןשטייד יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןלַאפ
 ,קָארב לטעטש ןופ רעטעמָאליק 6 ךרעב

0 

 שטיוועקשוי םירפא

 ןעוועג רע זיא ,רעדיינש ַא ךַאפ ןופ .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ
 המחלמ רעד רַאפ ,ןײארַאפ-דײלקַאב ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןיא רעוט ַא
 .םרוטש-טפנוקוצ גנולײטּפָא-ץוש רעד ןיא ןעוועג

 ,גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב ַא וצ טרעהעג רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 -נָא רעד רעטנוא ןטכַאלש יד ןיא טקילײטַאב ןעוועג דנַאטשפיוא םעד תעכ
 סנעבעט ןופ ןקירבַאפ יד ןופ טיבעג ןפיוא יקסווָאזָאר לוולעוו ןופ גנוריפ
 -שיצַאזילַאנַאק יד ךרוד עּפורג ַא טימ רע זיא 3 לירּפַא 29 םעד .ץלוש ןוא
 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא סױרַא ןרער

 ןַא תעב .וָאקשיװ ןופ טנגעג ןיא טפמעקעג רעטעּפש טָאה שטיוועקשוי
 -ַאמ-קסנימ ןופ רעטעמָאליק 15 ךרעב עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןייז ןופ לַאפנָא
 .ןעמוקעגמוא רע זיא קצעיװָאז

 י

 יקצינלעימכ םוחנ

 טנרעלעג ךיז רעטעּפש .לוש-ָאשיצ עשידנוב רעװעשרַאװ ַא טקידנעעג
 -כיוה רעשינכעט רעד ןיא ןיײרַא ןקידנע ןכָאנ ןוא לושלטימ רעשיליוּפ ַא ןיא
 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג .טנעדוטס רעקיאעפ ַא ,גרעבלעווַאװ ןופ ,נ .א לוש
 .ןעגניר עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס רעשידנוב

 ןגעק ןפמַאק עקידתונשקע יד ןיא טקילײטַאב ךיז המחלמ רעד רַאפ ןרָאי
 -טסעטָארּפ ,ןקיירטש טכַאמעגכרוד .קנעב-ָאטעג ןלושכיוה יד ןיא ןריפנייא
 טָארדעג םיא טָאה טײקוװיטקַא רעקיזָאד רעד רַאפ .טריטעקיּפ ןוא סעיצקַא
 | .לושכיוה רעשינכעט רעד ןופ ןרעוו וצ ןפרָאװעגסױרַא

 ,גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב ַא ןיא קיטעט ןעוועג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 זיא רע .קירבַאפ סצלוש ןופ חטש ןפיוא טנַאדנעמָאק ןעוועג זיא יקצינלעימכ
 טימ ןסױטשנעמַאװצ עטשרע יד תעב רָאי 26 ךרעב ןופ רעטלע ןיא ןלַאפעג
 ,1943 רַאונַאי 18 םעד ןשטייד יד
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 ץלעּפ ךורב
 ַא -- רעטָאפ רעד .החּפשמ:רעטעברַא רעװעשרַאװ ַא ןופ טמַאטשעג

 םוצ רעטעּפש ןוא ףיקס םוצ טרעהעג טָאה ךורב .סעקוװעלַאנ ןופ רעטסוש
 רעוט ַא ןעוועג זיא השמ רעדורב רעטסטלע ןייז ךיוא) .טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 רעד רַאפ ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא ;טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא ףיקס ןופ
 ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ךורב זיא ,ָאטעג ןיא ןעגנולײטּפָא-ףמַאק ענייז ןפַאשעג טָאה דנוב רעד ןעוו
 60 רעביא טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה 1943 רַאונַאי 18 םעד .ייז ןיא ןיײרַא
 ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ .,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא טריפעגקעװַא ייז ןוא ןדיי
 ןײטשדלָאג קחצי טסיטפנוקוצ ןוא טסיפיקס רעד ןוא ץלעּפ ךורב ןענופעג
 ןיא ןייגוצנײרַא ןדיי יד ןלױפַאב ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ,עקנילבערט ןיא ןעגנערבמוא םוצ ןריפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,סענָאגַאװ יד
 רע .סענָאגַאװ יד ןיא ןייגוצנירַא טשינ ןדיי יד טרעדָאפעגפיוא ךורב טָאה
 ,טקריוועג ןבָאה רעטרעוו ענייז .עדער עקרַאטש עצרוק ַא ןטלַאהעג טָאה
 ןדיי עלַא ןסָאשרעד ןבָאה ןשטייד יד .סענָאגַאװ יד ןיא ןיירַא טשינ זיא רענייק
 ןופ טנַאדנעמָאק רעד טקילײטַאב ךיז טָאה הגירה רעד ןיא) טרָא ןפיוא
 -גַאלשמוא רעװעשרַאװ ןפיוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,רעגַאל רעקנילבערט

 0 .(ץַאלּפ

 ןַאמלרעּפ ךלמ

 טנרעלעג ,ןשטנעמ עמערָא -- ןרעטלע יד ,1921 עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ןיא רעבירַא ןטרָאד ןופ ןוא ףיקס ןיא ןיײרַא ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי ַא ןיא

 .טיבעג ןשילַאקיזומ ןפיוא סרעדנוזַאב ,רעקיאעפ א .טפנוקוצ דנוב טנגוי

 רעשיגַארט רעד סָא ןיא .דנַאטשפיוא-ָאטעג רעוװעשרַאוװ ןופ רעפמעק ַא

 "ַאכ רענייפ ןוא טומ רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז ןזיועגסיױרַא ךיז טָאה טייצ

 רעטנוא גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב רעד ןיא רע טָאה טפמעקעג .רעטקַאר

 קערַאמ םיא ןגעװ טגָאז סע סָאװ טָא .ץלאזורג בייל ןופ גנוריפנָא רעד

 : ןַאמלעדע
 עכעלטע .ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא ןלורטַאּפ-ףירגנָא יד ןופ רידנַאמָאק רעד;

 לָאמ ןטצעל םעד .רעיומ רעד רעטנוא טרַאה ןפירגנָא ךרוד רע טריפ לָאמ

 טעמכ טכַאמ ךיוב ןיא דנואוו ערעווש ַא ,ןליוק יירד ןופ ןפָארטעג רע טרעוו

 ,טפַאשרעריפנָא יד ּפָא טשינ רעבָא טיג רע .ןייג סָאד םיא רַאפ ךעלגעממוא

 ייז תעב .לורטַאּפ ןופ טירטקירוצ םעד רע טקעד געוװ ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא

 לייוו ,ןגירקניירַא ךיז ןיהַא טשינ רע ןעק עזַאב-עיצַארעּפָא רעד וצ וצ ןעמוק
 -ףמַאק יד .ןסיורד ןיא ןביילב זומ רע .לָאמש וצ םיא רַאפ זיא טרָא סָאד

 'ךעביא ןזָאל ןוא ןרעמיצ עטזָאלרַאפ יד ןופ םענייא ןיא קעװַא םיא ןגייל םירבח
 ,ןשטייד יד וצ ןעמוק סע תעב ,ירפ רעד ןיא רעגייזַא 11 .ךַאװ ַא םיא ןבעל
 ידכ ,רעוועג ןייז רעביא םיא טיג ,רעלעק-ץוש ןיא רבח םעד קעװַא רע טקיש

 ףךיוה רעד ןיא רע טביילב ןיילַא ןוא ערעדנַא ןעניד ןענעק רעטייוו לָאז סע

 *ןעמַאלפ יד ךרוד ןגָארטעג ןעיירשעג ענייז ךיז ןבָאה גנַאל .םוא טמוק ןוא
 .((טפמעק ָאטעג יד)}
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 ןעמוקעגמוא ןַאמלרעּפ ךלמ זיא ,רוקמ רעדנַא ןַא ןופ תועידי יד טיול

 ; ןפוא ַאזַא ףיוא

 -עג טקישעג רעפמעק יירד ךָאנ טימ ןעמ;;זוצ רע זיא געט-ףמַאק יד ןיא

 ןלַארטנעצ, ןופ ץוחמ רעשעלרעייפ יד טימ ןעגנודניברצפ ןפינקנָא ןרָאװ

 ,טרָא סָאד .רעפמעק עכעלטע ןעװעטַארוצּפָא ףליה רעייז טימ ידכ ,?ָאטעג

 יירד יד .ןרָאװשג טלגנירעגמורַא גנולצולּפ זיא .ןענופשג ךיז ןבָאה ייז ואוו

 זיא רע ןוא טױֵא ןפיוא ןלַאפעג ןענייז ,טיילגַײב םיא ןבָאה עכלעוו ,םירבח

 ןבָאה ןשטייד יד .ךיוב ןיא ןוא ןעגנול יד ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רעווש

 ןבָאה ייז רעבָא ,ןסיש טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ןוא טיוט ןיוש זיא רע זא ,טניימעג

 אוא ןיא .(ששנעג) ןייֹרַא ףיוה ןיא ןייגוצניירַא טגַאװעג טשינ ןגעווטסעדנופ

 -עג זיא'ס ןעוו .טכַאניב זיב ןגעלעגּפָא רע זיא דנַאטשוצ ןטלפייווצרַאפ

 ןטלַאהַאב ןוא םירבח ענייז ןופ רעוועג סָאד ןעמונעג רע טָאה ,רעטצניפ ןרָאװ

 9 צעלימ ףיוא רעקנוב ןזיב ןכַארקעגוצ רע זיא ןיילַא ןוא ,ןוויוא ןַא ןיא

 .רעפמעק יד ןופ טזָאלרַאפ ,קידייל ןוא טרעטשעצ ןענופעג רעבָא םיא טָאה רע

 18 עלימ ףיוא רעקנוב םוצ ןעמוקעגוצ ךָאנ רע זיא תוחוכ עטצעל יד טימ

 יז רעבָא ,םירבח יד ןענופעג יא ןבָאה ױזַא .ףיוה ןיא ןגיל ןבילבעג זיא ןוא

 גנַאגוצ רעד לייוו ,ןיירַא רעקנוב ןיא ןעמענּפָארַא טנעקעג טשינ םיא ןבָאה

 ַא ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא ןעמ טָאה רעבירעד .רערעווש א רעייז ןעוועג זיא

 טכַארבעג ךיוא טָאה ןעמ ןוא ,קָאטש ןטירד ןפיוא ,27 עקסװָאנַארומ ףיוא זיוה

 ,ןסישרעד םיא ןלָאז ייז ,םירבח יד ןטעבעג טָאה ךלמ .רָאטקָאד ַא םיא וצ

 ןבלעז םעד .רעמיצ ןיא ןבילברַאפ זיא רע .ןוטשג טשינ סע ןבָאה ייז רעבָא

 -עג טנערברַאפ זיא רע ןוא זיוה סָאד ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד יד ןבָאה גָאט

 .(עשטרַאוו ןיא ןד"א יד ןופ דנַאטעפיוא ןוא ןברוח) .ןרָאוו
. 

 שטיװָאנַאמָאר לארשי

 טנרעלעג ךיז .עטָאכָא טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןופ טמַאטשעג ו

 6 עקסווָאבישזג ףיוא הליהק רעד ןופ לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןיא ײרעסָאלש

 | .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא רעוט ַא ןעוועג
 ןיא רעצייה סלַא טעברַאעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,סַאג עקסילש ףיוא לָאטיּפש-רעדניק ןשידיי

 -פעשַאב ןעוועג רעטעּפש רע זיא ָאטעג ןיא .רעלעה-עדיורב .רד עטרבח

 0 ,ןצלוש ןופ ןטַאטשקרעװ יד ןיא טקיט

 -ָאטעג ןתעב .גנולײטּפָא- ףמַאק רעשידנוב ַא ןיא ןעוועג זיא לארשי

 ,סענָאלב קערוי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טפמעקעג רע טָאה דנַאטשפיוא

 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא רעבירַא רע זיא ,טרעהעגפיוא ןבָאה ןפמַאק יד ןעוו

 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא וצ טרעהעג ןוא דלַאװ ןיא קעװַא זיִא .רֶע

 ךיז טלָאװעג רע ;פמעק עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ רע טָאה 3 רעמוז .

 טּפַאכעג ייז ןשטייד ןבָאה ,יקנאימאל ייב ,געוו ןפיוא .עשרַאװ ןייק ןרעקמוא

 | .ןסָאשרעד ןוא

0 
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 םיובנעזָאר הרש
 "ור) לחר ןוא םחנמ ןופ רעטּכָאט .עשרַאװ ןיא 1922 ינוי 21 ןריובעג

 ,פָארּפ ןופ רעציזרָאפ ןוא רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב -- עטַאט רעד .(עשז
 ןיא רעטעברַא-דיילקַאב ןופ ןייאראפ

 סעמומ יד ןוא רעטומ יד .עשרַאוװ

 רעשידנוב רעד ןיא וויטקא ןעוועג ךיוא

 ,גגוגעוואב

 רעשידנוב רעד ןיא טנרעלעג ךיז

 ,29 עקצילעמרַאק ףיוא .לוש-רעסָארג

 -;ט ןעוועג .עיזַאנמיג ַא ןיא רעטעּפש

 רעד תעשב ָאטעג ןיא .ףיקס ןיא קיס

 שלהרש זיא המחלמ-יטלעוו רעטייווצ

 "עג ענעדיישראפ ףיוא קיטעט ןעוועג

 ,ךעלזיירק-גנודליב עמייהעג ןיא : ןטיב

 יד ןיא רעדניק רַאפ ןעגנולעטשרָאפ ייב

 ,ןטעברַא ערעדנַא ייב ןוא ןפיוה

 ןטימ ןעמַאזוצ יז ןעמ טָאה 1942 ןיא

 -גילבערט ןייק טקישעגסױרַא ןדיי בור

 ןיא .געוו ןופ ןפָאלטנַא זיא יז .עק

 וצ ןענַאטשעגוצ יז זיא 1942 ראונלי

 -ַאגרָא ןעוועג זיא סָאװ ,עּפורג-ףמַאק ַא

 -ױזַא ןיא ,סָאג-ןטַארּפינָאב ףיוא טריזיג

 סע ןעװו .ָאטעג ?ןדליוו; םענעפורעג

 געט 25 עלהרש טָאה דנַאטשפוא-ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןכָארבעגסיױא זיא
 טכַאלש ןיא ןלַאפעג ןיא יז .סיצאנ טטנפָאװַאב-רעווש יד ןגעק טפמעקעג
 | ,1943 יַאמ 12 םעד

 המחלמ רעד ךָאנ טָאה ,ןַאמהעל ףסוי ,עּפורג-ףמַאק רעד ןופ רעריפ רעד =
 רעג ריא ןגעװ (185) 16 רעמונ ןבעל עיינ סָאד גנוטייצ רעשזדָאל רעד ןיא
 : ןבירש

 ,ןײרַא טנעה יד ןיא אנוש םעד ןלַאפעגניירַא שממ זיא םיובנעזָאר הרש;
 טּפַאכעגסױרַא יז טָאה קילבנגיוא ןֵא ןיא .ןריולרַאפ טשינ רעבָא ךיז טָאה יז
 ןעוועג זיא טקעפע רעד .עדנַאב רעד ןיא ןוטעג רעדיילש ַא ןוא טַאנַארג ַא
 עד ."רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ ןענייז ןשטייד עכעלטע ,רעקרַאטש ַא
 .ןעמוקעגמוא ןירעפמעק עשידלעה יד ךיוא זיא טלָאמ

 -עפורג רעבלעז רעד טָאה קרָאיז וינ ןיא רעטָאפ ריא וצ ווירב ַא ןיא
 : ןבירשעג רעריפ

 ןיימ טסייג-ףמַאק טימ ןדנוצעגנָא יז טָאה דנאטשפיוא ןופ טייצ רעד ןיא;
 זנוא ןופ עטסכַאװש יד וליפַא ףמַאק םוצ ןסירעגטימ טָאה יז .עּפורג עצנַאג
 ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןבַאגפיוא עטסרעווש יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז
 ,טייצ ַא ןעוועג זיא'ס ,טירט ןדעי ףיוא טיוט רעד טָארדעג ריא טָאה סע סָאװ
 רעשירַא רעד ףיוא ןַײגוצרעבירַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה עלהרש ןעוו
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 לָאז יז זַא ,ןטעבעג יז ןוא ןטערטעגוצ ןיב ךיא ןעוו ,ךיז ןָאמרעד ךיא ,טייז
 ןדנָאלב ןטימ לקָאש ןשיגרענע ןַא ןבעגעג רָאנ יז טָאה ,םעד ףיוא ןייז םיכסמ
 ןגעוו ןענָאמרעד רעמ טשינ ףרַאד ךיא זַא ,טגייצרעביא ךימ טָאה סָאד .לּפעק
 רעצלָאטש ,טייקשידלעה ןגעוו ,ףמַאק ןגעוו ןביירש ליוװ ןעמ ביוא, ..."םעד

 ",םיובנעזָאר הרש ןגעוו ןביירש ןעמ זומ --- עיגרענע רעלַאנָאיצַאנ

 ץרַאװש המלש ןוא ריאמ

 -עשרַאװ רעד ןיא טנרעלעג טָאה ריאמ רערעגניי רעד .רעדירב ייווצ

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,לוש-ךַאפ ַא טכוזַאב רעטעּפש .רואל עיזַאנמיג רעוו

 ,גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב
 ,רעריפ-עשקיר ַא ָאטעג ןיא ןרָאװעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 ַא ןיא ןירַא סעיצַאטרָאּפעד עסיורג יד ךָאנ .הנויח ףיוא ןענידרַאפ וצ ידכ
 "עג רע טָאה ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו ,עּפורג-ףמַאק
 "רעד טָאה רע .ץלוש ןוא סנעבעט ןופ ןקירבַאפ יד ןופ חטש ןפיוא טפמעק

 יד ןשיוװצ רעלדניברַאפ ַא ןופ עיסימ עכעלרעפעג ןוא ערעוװש יד טליפ

 ַא ןריפסיוא ןתעב םערָא ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רע ,סעּפורג-ףמַאק
 ,ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג םיא זיא'ס רעבָא ,עבַאגפיוא עטמיטשַאב

 -ַאק יד ךרוד 1943 לירּפַא 29 םעד רע זיא רעפמעק ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ןײרַא םעד ךָאנ זיא ריאמ .טייז רעשירַא רעד ףיוא סױרַא ןרער-עיצַאזילַאנ

 טקעדטנַא ָאּפַאטשעג יד טָאה יַאמ ןט6 םעד .,29 עװָאדָארגָא ףיוא רעקנוב ןיא

 ןעיורפ יד ןוא טרָא ןפיוא טעדרָאמרעד ןעמ טָאה רענעמ יד .רעקנוב םעד

 ,ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג רעבָא זיא ןריאמ .רעגַאל-דרָאמ ַא ןיא טקישעגקעװַא

 ןטלַאהַאב ךיז ןוא לסייוו טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירַא טלָאמעד זיא רע

 .רעבמעווָאנ ןט11 ןופ סַאג רעד ףיוא קירבַאפ-דיָאלולעצ ַא ןופ םעדיוב ןפיוא

 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז'ס ןוא הפרש ַא ןכָארבעגסיױא זיא יַאמ ןט24 םעד

 טנערברַאפ) שינעטלעהַאב םעד ןיא ןגעלעג ןענייז סָאװ .רעפמעק עכעלטע

 ריאמ .(ערעדנַא ןוא שטיווָארעײמ ריאמ ,ןַאמטלַא עשָאט ןרָאװעג ןענייז

 יד ןופ ןעװעטַאר וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןרעלעג רזעילא ןוא ןצרַאװש

 .ןעמַאלפ

 טָאה רע .געוו-רעריטרַאמ סריאמ טקידנעעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה םעד טימ

 "עג ןטרָאד טָאה ָאּפַאטשעג יד .קַאילָאּפ ַא ןופ בוטש ןיא ןטלַאהַאב ךיז

 טרַאּפשרַאפ ןגעלעג זיא רע .ןענופעג טשינ םיא טָאה יז .עיזיווער ַא טכַאמ

 ןטנעגַאיָאּפַאטשעג יד ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ רעטעּפש טָאה'מ ןעוו .קנַאש ַא ןיא

 ,רעטיױט ַא ןגעלעג ץרַאװש ריאמ זיא ,קנַאש יד טנפעעג

3 
 א א

 טָאה ָאטעג ןיא .רעדיינש ַא ןעוועג זיא המלש רעדורב רערעטלע רעד

 ּפַאש ןיא רע טָאה טעברַאעג .גנוליײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב ַא וצ טרעהעג רע

 .סַאג-עיּפילָאװָאנ ףיוא ןצלוש ןופ
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 יקסװָאזָאר לוװלעוו ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא המלש טָאה טפמעקעג
 רעד ףיוא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרוד ןעמוקוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא'ס

 רע זיא רעטעּפש ןוא יקנַאימָאל ןופ דלַאװ ןיא קעװַא זיא רע ,טייז רעשירַא
 .רעדלעוו רעווָאקשיװ יד ןיא גנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ןעוועג

 טָאטש רעד רעמניה .,עשרַאװ ןייק קעװַא המלש זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 ןעוו .טעדרַאמרעד םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד רַאפ טרסמעג םיא ןעמ טָאה
 ןעועג טלַא רע זיא ,טױט-רעריטרַאמ ַא טימ ןלַאפעג זיא ץרַאװש המלש

 0 ָ ,רָאי 2

 ןַאמפיש האל

 עמערַא רעייז ןופ ,1922 םורַא ןריובעג
 -- םירמ רעטסעװש ערעטלע ריא .ןרעטלע

 רעשידנוב רעד ןיא ןירעוט עוויטקַא ןַא
 א טַאהעג ריא ףיוא טָאה --- גנוגעווַאב-טנגוי
 ןיא ןײרַא זיא האל ךיוא .העּפשה עסיורג
 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 וקָא 1929 טסברעה ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו
 ןיא קיטעט ןרָאװעג האל זיא ,עשרַאװ טריּפ
 ,דנוב ןופ גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד
 רעשידנוב ַא ןיא ןירַא ךיוא רעטעּפש זיא יז
 דנַאטשפיואדָאטעג ןיא  .גנולײטּפָא-ףמַאק
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טפמעקעג יז טָאה
 ,ץלאזורג בייל

 ,טכַאלש רעד ןיא ןלַאפעג זיא ןַאמפיש האל
 ,29 עלימ ףיוא רעקנוב םייב 1943 לירּפַא ןט27 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 בייל ןטנַאדנעמָאק ןוא םירבח עשידנוב עריא ןלַאפעג ךיוא ןענייז סע ואוו
 .ערעדנַא ייר ַא ךיוא יו ,גרעבכָאה דוד ןוא ץלאזורג

 -ָנג יד :ץרעה .ש .ו .1048 קרָאו-ןינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא 2 : 
 ךלמ .1044 קרָאי-וינ ,ןצמַאלפ ןיא ָאטְעג .1046 קרָאו-וינ ,טננוי ַא ןופ ץטביש
 .1048 ביבא-לת ,לשרַאוו ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח ;טדַאטשוונ
 -ןינ ,רציומ-ָאטג ןטײז טרייב ןופ ; וקצעשזוזדנעומ-לעטלעּפ עלעגייֿפ-עקרַאקוו
 רָצד :טרַאה .י .קרָאי-ןינ ,1984 לירּפַא 19 ,סטרציורָאפ : עקדַאלוװ .1949 קרָאו
 ,1049 רַאונַאו ,טייצ רָשונוִא :ץרַאװװש .ּפ .קרָאי-ןינ ,1946 רַאונַאי 10 ,רעקצוו
 .קרָאו-ןונ

 ןז2ז04 1612: 0105 800604 2-6, 1021922064, 15 62696024 1947.

 .ה .ש
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 סור ךענעה

 -עלַאב ַא ןיא ןישולַאק ןיא 1909 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סור ךענעה

 -טלעוו רעטשרע רעד תעשב .עילימַאפ רעטמערָארַאפ רעייז רעבָא רעשיטַאב

 -:ַאװצ יד ןופ ביוהנָא זיא דעטומ יד ןוא ןברָאטשעג רעטָאפ ןייז זיא המחלמ

 --ַאו ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןרָאי רעקיצ

 ,רעדניק 4 עריא טימ עש

 -*ַאוװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע רָאנ יו

 ןעגנַאגעג ,דָאי 1212 וצ ,רע זיא ,עש

 יב לגניינרעל ַא ןרָאװעג .ןטעברַא

 רעכעלטנגוי רעטייווצ ַא .יירעדיינש

 ןיא ןגיוצעגנירַא םיא טאה רעטעבדַא

 רעד ןיא ןוא טפנוקוצ דנוב - טנגוי

 רעטעביַא טשכעלטנגוי דַאפ לושטנויַא

 -נוא ט"יזינַאגרָא טָאה טפנוקוצ יד סָאװ

 טַאר-לַארטנעצ ןופ עמריפ דעד רעט

 יד .ןעגייארַאפ עלענַאיסעפַארּפ יד ןופ

 יו רעמ ךס ַא ןעװעג זיא לושטנויִא

 טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו טרָא ןָא זיולב

 וו ,זַא .א ןענעכער ,ןביירש ,ןענעייל

 עקיטסייג ,עמערַאװ ַא ןיָאװעג זיא יז

 רערעל יד ;עכעלטנגוי יד רַאפ םייח

 ןייא ןדנוברַאפ טָאה סרעליש יד ןוא

 יד ןענייז ןטרָאד ;סָאטַאּפ רעלַאיצָאס

 ןיא ןיָאװעג טריפג ײ-ַא עּכעלטַיג

 לערוטלוק ייז ןענייז ןטרָאד ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ענייש ןופ החכולמ יד

 יד ןסקַאװעגסױדַא ןענייז ןלוש:טנויֶא עקיזָאד יד ןופ .ןָאװעג ןביוה עד

 רעד רעטנוא) רָאכ טפנוקוצ רעד ןוא טפנוקוצ רעד ייב עידוטס עשיטַאמַאדד

 (ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא -- ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ גנוריפנַא

 ןוא טסנוק רעשירָאטַאמַא ןופ הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז סָאװ

 עמַאס יד וצ ןרָאװעג טנכערַאפ ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג רעטעּפש .ןענייז

 ץסיוועג ַא טָאה ךענעה .עשרַאוו ןיא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי עטסנרע

 רע טָאה וייוכעלסיב רעֶּבַא עידוטס רעשיטַאמַארד רעד וצ טרעהעג טייצ

 רעױשיטילָאּפ ןוא רעלענַאיסעפָארּפ רעד ןיא ןגיוצעגניײרַא רעמ ןוא רעמ ךיז

 .טעברַא

 "ראו ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךענעה זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס

 יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעוועש

 טָאה לעיצעּפס .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא סרעוט עטסוויטקַא ןוא עטסקיטכיוו

 םייב -- רעדנוזַאב רָאג ןוא טעברַא-רוטלוק רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז דע

 זיא רע .טפנוקוצ רעד ןופ ןרעגַאל-רעמוז יד ןעױברעדנַאנַאפ ןוא ןעלקייטנַא

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא (1920) רעגַאל ןטשרע ןופ טנַאדנעמָאק-עציוװ ןעוועג
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 -קידנריפנָא עמַאס יד ןופ םענייא ןעמונרַאפ (1929 זיב) ןרעגַאל עלַא ףיוא רע

 יו ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןיא .רעטרע עטס

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא רעטערטרַאפ ַא

 ךיז גנוגעיַאב עלענָאיסעפָארּפ יד טָאה ןרָאי רעק-20 יד ןֹופ ביױהנָא

 ןייארַאפ .פָארּפ םייב עיצקעס-טננוי יד .,ןסקַאװרעדנַאנַאפ קרַאטש ןביױהעגנָא

 ,רעדילגטימ 1200 ןופ לָאצ יד טכיירגרעד טָאה רעטעבדַא-דיײלקַאב יד ןופ

 ויא ךענעה .ןשינעטלעהרַאפ רעוװעשרַאװ יד רַאפ לָאצ עסיורג רעייז ַא

 רַאפ ןיַאװעג טמיטשַאב זיא ןוא טַאטשקרעװ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא

 ןעמוקעגרָאפ זיא סקואו רעכעלנע ןַא .עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רַאטשרקעס

 ;נולײטּפָא-טנגוי יד .ןענייארַאפ עדעדנַא עלַא ןופ סעיצקעס-טנגוי יד ןיא ךיוא

 סעיצקעס-טנגוי 9 ןעמונעגמודַא ןיוש טָאה טַאר-לַארטנעצ רעויעשרַאװ םייב

 ןוא דָאטַאנידרָאָאק א ןעװעג קישיונ זיא'ס .רעדילגטימ 5000 רעביא טימ

 -טנגוי רעד ןופ רַאטערקעס ןֹופ טמַא ןפיוא ןדָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ךענעה

 ןופ דַאטערקעס דַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא רע זיא ןכיג ןיא .גנולײטּפָא

 -רָאָאק טָאה סָאװ ,ןענייארַאפ .פָארּפ ןופ טַארדנַאל םייב גנולײטּפָא-טנגוי רעד

 -לסילש רעד ןרָאװעג אלימב זיא ךענעה .,דנַאל ןצנַאג ןיא טעברַא יד טריניד

 טָאה רע .גנוגעווַאב-טנגוי רעלענַאיסעפָארּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ שטנעמ

 -נַא ןשיװצ .ויטַאיציניא ןוא עיגרענע ךס א ןזיוװעגסױרַא טעברַא רעד ןיא

 -רא וצ ןַאלּפ ןופ רעריפסיוא רעד ןוא רָאטַאיציניא רעד ןעוועג רע זיא ןרעד

 'סרוק-ךַאּפ עקינימרעטצרוק טרָא טפַאשלעזעג רעד טימ ןעמַאזוצ ןריזינַאג

 = ןעמוקַאב ןבָאה רעטעברא-רעדינש עכעלטנגוי ."ןָאזעס ןטיוט , ןתעב

 / "ףייז ןיא ךיז ןריציפילַאווװק ןוא ןשינעטנעק ערעייז ןצנאגרעד וצ טייקכעלגעמ

 טכעלטנגוי רַאפ ךיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא סרוק ַאזַא זיא רעטעּפש .ןכאפ ער

 ,רעריזירפ

 םיובלּפע עשזדע יורפ סכענעה זיא ןליוּפ ןלַאפַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעוו

 "עי ,טײצ רעד ףיוא ןעװעע (עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ עטרבח ַאו

 טָאה עבמָאב ַא ,גנורידרַאנמָאב רעקרַאטש ַא תעב ןרָאװעג ןריובעג זיא דניק

 ןענייז סנייּפ-לע ןוא דניק וצ ןעגנַאגעג זיא עשזדע ואוו זיוה ןיא ןפָארטעג

 סָאד זיא 1942 רעמוז .ןרָאװעג לוצינ ,דניק סָאד ןוא ןירָאטעּפמיק יד ,עדייב

 ,עימעדיּפע-סופיט רעד תעב ןברָאטשעג דניק

 ךיז ךענעה טָאה עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד ןופ ןָא ביוהנָא ןופ דלַאב

 עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא רע .טעברַא רעשיצַאנייטנַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 -טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ טרעריפנָא עטסוויטקַא

 -ןוא םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג זיא רע ;ָאטעג רעװעשרַאו ןיא דנוב

 טגרָאזעג ךס ַא ךיוא טָאה רע .עמיטש טנגוי ןאגרָא-טפנוקוצ ןשידרערעט

 ויטַאיציניא ןייז טיול .טנגוי רעד ןופ ףליהטסבלעז רעשימַאנַאקע רעד ןגעוו

 שכעלטנגוי ןופ רעצעלפיסטעברַא עוויטַארעּפַאָאק ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 ןופ ןטיצ עטשרע יד ןיא טריטסיוקע ןבָאה סָאװ ,(רעריזירפ ,רעדיינש)

 ,רעטעברַא עכעלטנגוי לָאצ ַא ןופ טיונ יד טרעדנילעג לסיב ַא ןבָאה ןוא ָאטעג

 רעגַאל ןיא ןעוועג 1944 ןוא 1942 ןרָאי יד ןיא ןענייז עשזדצ ןוא ךענעה

 טימ טָאה גנוגעווַאב עשידנוב עשידרערעטנוא יד .ענעימַאק-קסישזרַאקס ןיא
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 ,ןטסידנוב יד ןטלַאהעגפיונוצ ןטרָאד טָאה רע .טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגנָא םיא
 עשידרערעטנוא יד טָאה םיא ךרוד ןוא רעגַאל ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ףליה טקישעגניײרַא ןיהַא גנוגעוװַאב

 ןבלעז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבדלָאג ןַאמרעה רעוט רעשידנוב רעד
 :םעד ןגעוו טלייצרעד ,רעגַאל

 "עג טקישעג (קענַאדיײימ) ןילבול ןופ רימ ןענייז 1943 ילוי ןט8 םעד;

 -נוה ןביז ןופ ואוו ,"עצ, קרעוװ ,ָאקסישזרַאקס רעגַאל-ןטיוט םעד ןיא ןרָאוװ
 זיא'ס .,600 ןברָאטשעגסיױוא !דייל ןוא ןייּפ ,רעגנוה ןופ ןענייז ןשטנעמ טרעד
 .סור ךענעה רבח ןופ גנוטלַאה עמַאזגיוב-טינ יד ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג

 טשינ טָאה רע .טייהנטלעז א ןענייז סָאװ ןטפַאשנגייא טגָאמרַאפ טָאה רע
 ןיא טסידנוב ןוא רבה רעטוג ַא ןעוועג ,הלווע ןייק ןגייוושרַאפ טנעקעג
 ךענעה רבח םעד טימ קילג סָאד טַאהעג בָאה ךיא  טרָאװ ןופ ןיז ןלופ
 ףיוא ןעמַאזוצ ,טרעגנוהעג !עמַאזוצ ,םישדח 12 רעביא ןעמַאזוצ ןייז וצ
 זיא רע .טרֶא ןבלעו םעד ףיוא טעברַאעג ןוא ןפָאלשעג רעטערב עליוה

 סָאד זַא טסואוועג ןבָאה עלַא .עּפורג רעזנוא ןופ טעטירָאטיױא רעד ןרָאװעג

 "טסיירד ןייז רַאפ .ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ,טסידנוב רעקידרעייפ ַא זיא
 םעד יװ קנעדעג ךיא .ןגָאלשעג ןעמוקַאב לָאמנייא טשינ רע טָאה טייק
 טלגנַאר רע .ןסיש טלָאװעג רעניארקוא ןַא םיא טָאה 1944 יַאמ ןטס7
 ןבעל ףיוא ףמַאק ַא רָאפ טמוק סע ןוא סקיב יד טּפַאכ רע ,םיא טימ ךיז

 ףעטנוא טפיול ןטסָאּפ רעטייווצ ַא ,ןעיירש וצ ןַא עלַא ןביוה רימ .,טיוט ןוא
 ךענעה רבח ןופ טַאטנדלעה יד .םיא ןופ וצ רעניארקוא םעד טמענ ןוא

 ,ןפַאלקש עלַא טקעוװעגפיוא טָאה

 רעד .ּפולס-ןָאפעלעט ַא ייב ןעמַאזוצ ןטעברַא רימ :לַאפ רעטייווצ ַא
 ךיז ןיפעג ךיא .ּפולס ןופ ץיּפש םוצ זיב ןרעטעלקפיורַא רימ טסייה יצַאנ

 ,דרע רעד וצ לַאפ ךיא ןוא ּפעלק ןלַאפ וצ זָא ןביוה'ס ,עגַאל רערעווש ַא ןיא
 קוק ַא רע טיג ןגיוא עקידנענערב ,עצרַאװש ענייז טימ .וצ טפיול ךענעה רבח
 -רַאפ ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ןופ סע וטסנעק יו :טגָאז ןוא חצור םעד ףיוא
 טלטרַאג ,םירישכמ יד טּפַאכ רע .'םיא רַאפ ןכַאמ סָאד לעװ ךיא ?ןעגנַאל

 יד טימ טּפַאלק ךענעה רבח .ןייג וצ ןָא טביוה ןוא קעסַאּפ ַא טימ םורַא ךיז
 ןיימ .רעצרעה ערעזנוא ןּפַאלק'ס ןוא ןעייטש עלַא רימ .ּפולס ןיא ןרָאּפש

 רעכעה טציא טייטש רע .טכיירגרעד ץיּפש םעד טָאה רעצישַאב רערעייט
 -ױזַא טרָאד טעז רע .טלעוו רעיירפ רעד ףיוא םורַא ךיז טקוק רע .עלַא ןופ
 ,טיוט ליפיוזַא ןטנוא ָאד ןוא ןבעל ליפ

 רעקידרדסכ רעד ,רעכַאװש ןרעוװ תוחוכ יד ,רערעווש טרעוו ןבעל סָאד
 םירבח ערעזנוא :העידי עקידנעיירפרעד ַא לָאמַאטימ .טקיניײּפ רעגנוה
 וצ ךייא יבַא ץלַא ךייא רַאפ ןעוט רימ ,ךייא טלַאה' :ןביירש עשרַאװ ןופ

 ךענעה רבח .'ןעמוק ךייא וצ טעװ זנוא ןופ רעצעמע זַא ,ךעלגעמ .ןעװעטַאר
 ,לקניוו ַא ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק רימ .עלעווירב םעד טימ ןפיולוצ טמוק

 רעזָאל טסידנוב ןסיורג רעזנוא ןופ רעטכָאט יד : ןעוועג ןענייז ןכענעה ץוחַא
 -ךלָאג ןוא (ןברָאטשעג רעטעּפש) טנַאלַאג ,סור עשזדע ,עלעמילב --- גָאלק

 -גוא ןופ רעטרעוו יד קידנענעייל ,דיירפ רַאפ טשוקעצ ךיז ןבָאה רימ .גרעב
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 רעבָא ןענייז רימ ,ץלַא ןוט וצ זנוא רַאפ טיירג ןענייז ייז זַא ,םירבח ערעז
 עטײרּפשרַאפ יד ןטימעגסיוא טשינ זנוא טָאה'ס זַא ,טרעטַאמרַאפ ױזַא ןעוועג
 רבח רימ ךָאנ ,ןרָאװעג קנַארק רעטשרע רעד ןיב ךיא .סופיט טײקנַארק
 ןוא גנודניצנָא-ןעגנול ַא ןופ עיצַאקילּפמָאק ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע .ךענעה
 םירבח ערעזנוא ןופ ףליה רעלעירעטַאמ רעד קנַאד ַא .טייז רעד ןיא רעסַאװ
 ,ךיז ןלעטש וצ סיפ יד ףיוא קירוצ רבח םעד ןעגנולעג זיא עשרַאװ ןופ

 -לעוו ,ײמרַא רעשיטעווַאט רעד ןופ עוויסנעּפָא עסיורג יד ןָא ךיז טביוה'ס
 םעד ןרידיווקיל וצ ןסילשַאב ןטסירעלטיה יד .זנוא וצ ךיז טרעטנענרעד עכ
 ןוא ץלוש רענעמ-.ס .ס ייווצ יד ךרוד עיצקעלעס ַא רָאפ טמוק'ס ,רעגַאל
 טקישעגקעװַא ןרעוו ןלָאז עקירעביא יד ןוא ןסָאשרעד ןרעוו ןדיי 400 .ןַאמוש
 ,טכַאניב 12 .ךענעה רבה םעד ףיֹוא קרַאטש טקריװ ץלַא סָאד .טעברַא ףיוא
 יד טימ ןעמַאזצ ןפָאלטנַא ךענעה רבח ןיא ,ןפָאלשעג ןענייז עלַא ןעוו
 .רעדלעװ-ָאקסישזרַאקס יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא עלעמילב ןוא עשזדע סעטרבח
 -טנַא רעייז ךָאנ טרעהרעד ןבָאה רימ סָאװ ,ןסָאש יד טרעיודעג ןבָאה גנַאל
 ,ןלַאפעג ןענייז ייז ,ןפיול

 ןייז רעבָא ,ךעלרעּפרעק ןברָאטשעג רָאנ רימ רַאפ זיא ךענעה רבח
 .ןבעל ןקידרעטייוו ןיימ ןיא ליּפשייב ַא רימ רַאפ ןייז קידנעטש טעװ טסייג

 ןופ ןפיט עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סור ךענעה
 עג זיא גנודליב עלעמרָאפ ןייז שטָאכ .ןטסידנוב רעװעשרַאװ רוד ןרעגניי
 גנודליבטסבלעז ןוא ןענעייל ךרוד רעבָא רע טָאה ,עטצענערגַאב ַא ןעוו
 -ָארּפ-רוטלוק עטסנרע רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ןסיוו ךס ַא ןברָאװרעד ךיז
 טַאהעג טָאה רע ..לג .ד .א טסנוק ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל רענייש רַאפ ,ןעמעלב
 טָאה סָאװ ,סָאד רעבָא .קַאמשעג ןשיטעטסע םענייפ ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא
 ,םזימַאניד ןייז ןעוועג זיא ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ןטסרעמ םוצ ןכענעה ןיא ךיז
 ןעז וצ טייקיאעפ ןייז ,וויטַאיציניא ןוא עיגרענע ןייז ,קנַאדעג רעקיצילב ןייז
 ןייז ןיא .ןצנעװקעסנָאק ערעטייוו ערעייז ןיא ןעגנוניישרעד עכעלטפַאשלעזעג
 רע טָאה קילבנגיוא ןייא ןיא .גנוגעװַאב טימ לופ ןעוועג רע זיא טײקנַאלש
 ןַא טַאהעג ןיוש רע טָאה קילבנגיוא ןטייווצ ןיא ןוא ןינע ןַא ןענַאטשרַאפ
 ,ןינע םוצ שיטקַארּפ ןעמענ וצ ךיז ױזַא יו לַאפנייא ןלעניגירָא

 ןייז ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז טפַאשביל ןוא טייקנייש ,רָאמוה ןוא המכח

 גרעבסגילק .מ .ןזעוו
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 ַאניצ לשרעה

 זעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עילימַאּפ רעשידנוב ַא ןיא 1910 םורַא ןריובעג
 -עשרַאװ ןופ רעריפ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ,רעוט רעשידנוב רעטלַא ןַא
 .רעטעברַא-לַאטעמ ןופ ןייארַאפ רעוו

 ןיא ןיוש .לושסקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא לשרעה
 ןקידנערַאפ ןכָאנ ,ןטייקיאעפ עשירעלָאמ ןזיװעגסױרַא רע טָאה לוש רעד
 ןיא -- ךָאנרעד ןוא לוש-רעלָאמ ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא לוש-סקלָאפ יד
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 :וזדצעו7כלאפ .צ"8י2זיצאז דעט נרא י7 בעל לא

 עסערּפ רעשיררערעטנוא .רעד רַאפ ןעגנונביוצ כלשרעה ןוֿפ ענווא

 טפנוקוצ דנוב-טטגו ו ןוא דנוב ןופ

 ץנַאג ַא ןיא ןיירַא זיא ַאניצ שטָאכ .עימעדַאקַא-רעלָאמ דעוװעשרַאװ דעד

 רעבָא רע זיא ,סרעלָאמ ,רעלטסניק ןופ הביבס רעד ןיא --- הביבס רערעדנַא

 םעד -- עיצַאזינַאגרָא ןייז וצ ןוא םייה רעד וצ ןדנובעגוצ קיטסייג ןבילברַאפ

 ןוא רעגַאל-טפנוקוצ ןפיוא ןרָאּפ רע טגעלפ רָאי סעדעי .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 .ןבעל-רעגַאל ןופ ךיוא רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ רעדליב זיולב טשינ ןלָאמ ןטרָאד

 טימ רע טָאה ,עשרַאװ ןיא גנולעטשסיוא עטשרע ןייז טַאהעג טָאה רע ןעוו

 רעד ןיא שטָאכ ,רעגַאל-טפנוקוצ ןופ רעדליב יד טלעטשעגסיוא ךיוא ץלָאטש

 .ערעירַאק ןייז וצ ןרעטש טנעקעג םיא סָאד טָאה רעפסָאמטַא רעװעשרַאװ

 רע .ןדנובעגוצ םיטניא ןבילברַאפ רע זיא עיצַאזינַאגרַָא רעד וצ

 ןרַאפ ןטַאקַאלּפ ןלָאמ ,רעקעוו טנגוי ןרַאּפ סעיצַארטסוליא ןענעכייצ טגעלפ

 .,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןרַאפ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ

 טָאה רע .ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנורעייפ רַאפ סעיצַארָאקעד ןטיירגוצ טגעלפ

 2נוטייצ טקלָאּפ רעשידנוב רעד רַאפ טעברַא עשירעלטסניק ןוטעג ךיוא

 יהנוגעװַאב ןייז טנידעג רע טָאה טנַאלַאט ןשירעלטסניק ןייז טימ

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןבילברַאפ זיא רע .ָאטעג ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 "רעטנוא יד רַאפ סעיצַארטסוליא ןוא ךעלּפעק יד טנכייצעג טָאה רע .גנוגעווַאב

 ,עמיטוע-טנגוי ןלַאנרושז יד) טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ סעבַאגסיוא עשידרע

 תעב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .(דנַא .א עידרַאװג עגנוי

 ,1942 רעמוז ךעלנײשרַאװ ,סעיצקַא עטשרע יד ןופ רענייא

 ק מ/// - } |
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 דלַאוונירג עיש

 ַא ןעוועג דלַאװנירג עיש זיא עשרַאװ ןיא דנוב ןופ ןזיירק-טנגוי יד ןיא
 ,טנגעג רענילבול ,ץעשזלעב לטעטש ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא .שטנעמ רעיינ
 טניז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע .1928 רָאי ןיא עשרַאוו ןייק ןעמוקעג רע זיא
 דנוב טנגוי ןופ דילגטימ ַא טייצ רָאי 2

 ןייז ךָאנ דלַאב .ץעשולעב ןיא טפנוקוצ

 -נירג עיש זיא עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג דלַאװ

 -ַאב רעװעשרַאו םייב עיצקעס-טנגוי

 ןופ סבעד זיירק ןיא ןוא ןייארַאפ-דיילק

 -יינש ןופ זיירק ַא) טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 -יטש ַא ןעוועג זיא ױע .(ךעלגניי-רעד

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רוחב רעל

 ןייז טימ ,טײקטרינילּפיצסיד ןייז טימ

 יד ןופ ןסולשַאב ןריפסיוא ןכעלטקניּפ

 ,ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא

 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ַא ןלױּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 9

 םעד ןשיװצ לגנַארעג רעשיטַאמַארד
 ןוא טייז ןייא ןופ םישזער-יקסדוסליּפ
 ןייז ןופ ףליה רעד טימ .טייז רעטייוצ רעד ןופ ןעײטרַאּפ ערעדנַא עלַא
 וצ קידנעטשלופ טָארדעג יקסדוסליּפ טָאה יקסלַאטיוװש רעימערּפ *ןקרַאטש;
 -ַארּפ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה דנַאל ןצנַאג ןיא .טנעמַאלרַאּפ םעד ןרירָאנגיא
 ,ןקיירטש-רעטעברַא .ןשרַאמ-ןרעיוּפ :רוטַאטקיד רעד ןגעק עילַאװכ-טסעט
 -עג טָאה גנוגעװַאב-ועטעברַא עשידיי יד ךיוא .סעיצַארטסנָאמעד עשיטילָאּפ
 רעװעשרַאװ רעד .םישזער ןשירָאטַאטקיד םעד ןגעק םיטש ריא ןרעה טזָאל
 3 רעבמעצעד 4 םעד ףיוא ןפורעג טָאה טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק
 ןוא ןייא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סעיצַארטסנָאמעד 23 עלַא .סעיצַארטסנָאמעד
 רעטעברַא עכעלטנגוי .טנװָא 9 ךָאנ בלַאה ןוא 9 ןשיװצ :טייצ רעבלעז רעד
 ןגעק ןפורסיוא ןפרָאװעג ,סַאג רעד רעביא טרישרַאמ ןבָאה סנירעטעברַא ןוא
 -עד 2 יד ןופ ענייא .רעדיל-רעטעברַא ןעגנוזעג ןוא םישזער ןשירָאטַאטקיד
 -עקסווָאנַארומ קע ףיוא -- 2 ןוא עגַארּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעיצַארטסנָאמ
 -יירש רעד .עקצילעמרַאק ןופ טייוו טשינ ,סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא ןוא עקישזד
 -- עכעלטנגוי 150 ךרעב -- םלוע םעד ןשיווצ ןעוועג זיא תורוש יד ןופ רעב
 טַאהעג ןיוש םלוע רעד טָאה ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו .סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא
 טימ עיּפילָאװָאנ טדניברַאפ סָאװ ,רַאזַאב םייב) טקנוּפלמַאז םעד טזָאלרַאפ
 ץַאלַאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא עיּפילָאװָאנ ךרוד טרישרַאמ ןוא (סַאג ענשעל
 ,ָאד .(ןָאזינרַאג ןשירעטילימ רעװעשרַאװ ןופ רוטנַאדנעמָאק) ךיקסווָאטסָאמ
 יד זיא ,ןינב ןשירעטילימ ןטנָאמרעד ןרַאפ ;דזַאיעשּפ ןוא עיּפילָאװָאנ קע ייב
 -ורג ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד .ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנַאפ עיצַארטסנָאמעד
 ,ןטייז ענעדישרַאפ ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז זייווסעּפ
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 -סנָאמעד יד ןופ ןפורסיוא עטצעל יד טכליהעגּפָא ךָאנ ןבָאה ץַאלּפ ןפיוא

 -ַאּפ ןשירעטילימ ןופ רעיוט ןרַאפ ןוא ּפלַאז ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןטנַארט
 ןוא ץַאלּפ םעד ןטינשעגכרוד לענש בָאה ךיא .עכָאטַאמוס ַא ןרָאװעג זיא ץַאל
 ןדלַאװנירג עיש בָאה ךיא .םענעסָאשרעד ַא דרע רעד ףיוא ןגיל ןעזרעד
 :טרַאנעג טשינ ךימ טָאה ץרַאװ סָאד רעבָא ,טנגעגַאב טשינ רעירפ לָאמנייק
 בָאה ךיא ,ןטנַארטסנַאמעד ערעזנוא ןופ רענייא זיא סָאד זַא ,טסואוועג בָאה'כ
 -סױרַא טָאה רע רעבָא ,םיא וצ ןדער טוװאורּפעג ,ּפָאק ןייז ןביוהעגרעטנוא
 .ןעגנַאגעגסיױא ןוא לכרָאכ-הסיסג ןטצעל םעד ךיז ןופ טזָאלעג

 ,טייקידיל עכעלמייהמוא ןַא טשרעהעג טָאה םורַא ץַאלּפ ןסיורג ןפיוא
 ,םירבח 2:2 ןבילבעג ןענייז ,ןברק ןרעביא ןגיובעגנָא ,רימ טימ ןעמַאזוצ
 ןשיווצ טיירדעג ךיוא ךיז טָאה ץַאלַאּפ ןשירעטילימ ןופ רעטכעוו רעטרידנומ ַא
 ץַאלַאּפ ןשירעטילימ ןופ רעיומ םייב ןענַאטשעג זיא ןױשרַאּפ ַא סעּפע .זנוא
 עקַאט זיא ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד ,רוכיש ןעוועג טלָאװ רע יװ ןעזעגסיוא ןוא
 ,טיוט סדלַאװנירג עיש טימ גנודניברַאפ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רעטעּפש
 ךיז טָאה סע יװ ,ןיילַא זיא (יקסווָארָאװַאי ּפרַאקילָאּפ) ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד
 םיא ןעמ טָאה סעצָארּפ ןפיוא .טעדנואוורַאפ ןעוועג ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש
 טּפַאכעגנָא זיולב ןדלַאװנירג עיש טָאה רע זַא ,טהנעטעג טָאה רע .טײרפַאב
 -ַאי ּפרַאקילָאּפ ןעוועג זיא רעוו ,שרעדנַא ץימע טָאה ןסָאשעג רעבָא ,ץַאל ןרַאפ
 טּפַאכעגנָא ,טלייצרעד טָאה ןילַא רע יװ ,רע טָאה סָאװרַאפ .?יקסווָארָאװ
 ?ןסָאשעג טָאה סָאװ ,רעטייווצ רעד ןעוועג זיא רעוו ? ץַאל ןרַאפ ןדלַאװנירג
 םינמיס יד ןבייררַאפ ןיקסווָארָאװַאי טפלעה ײצילָאּפ יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס
 ,טנייה זיב ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טשינ זיא עגַארפ יד .דלוש ןוא דרָאמ ןופ
 טָאה (רעקעוו-טנגוי ןוא גנוטייצ-סקלָאפ) עסערּפ עשידנוב יד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 םעד ןופ ןדנעטשמוא עמייהעג יד ףיוא טכיל לקיטש ַא ןפרַאװ טוװאורּפעג
 יד ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק לַאטורב ןעגנוטייצ יד ןענייז ,דרָאמ-דלַאװנירג
 עטרעהרעדמוא עקיזָאד יד וצ םכסה רעייז ןבעג םַאזכרָאהעג ןגעלפ ןטכירעג
 יד ןריפכרוד קיאור ןזָאלעג טשינ וליפַא טָאה ײצילָאּפ יד .סעיצַאקסיפנָאק

 -רעביא ןליױפַאב יײצילָאּפ יד טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא :ןברק םנופ היוול

 ,ןייגוצרעדנַאנַאפ ךיז ןוא סעדער יד ןסיירוצ

 -עג ןעניי'ס .ןשטנעמ רעטנזיוט טקילײטַאב ךיז ןבָאה גוצ-היוול ןיא
 ,דנוב ןופ ץנערק קילטנעצ עכעלטע ןוא רענעפ עטיור 40 ןרָאװעג ןגָארט
 רעד ןופ ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליּפ רעד ןופ ,טפנוקוצ דנוב טנגוי
 -רֶא ערעדנַא ןוא (ןויצ-ילעוּפ עטכער יד ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי) טייהיירפ

 .ש 9 .סעיצַאזינַאג

 סַאב רעטלַא

 רעטלַא ןַא ,סַאב לארשי עטַאט ןייז .החּפשמ רעשידנוב ַא ןיא ןריובעג

 "עברַא-רעקעב יד ןשיווצ ןעזעגנָא ןעוועג זיא ,רעטעברַא-רעקעב ַא ,טסידנוב

 "עג רעשידנוב רעד בילוצ -- ךאלמ לארשי ןפורעג םיא ןבָאה ייז ,רעט

 ץנַאג ןייז טָאה רע סָאװ ,טײקנטלַאהעגסיױא רעשיטסילַאיצָאס ןוא טפַאשיײרט
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 רעגערט-ןענָאפ רעקידנעטש רעד ןעװעג זיא לארשי .,ןזיװעגסױרַא ןבעל
 טָא ןיא ,דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןיײארַאפ-רעקעב ןופ

 -עג זיא ,עיגילער ַא יוװ ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא טייקשידנוב ואוו ,בוטש רעד

 ,רעטלַא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריוב
 .עשרַאװ ןיא לוש עכעלטלעוו-שידיי ַא טקידנערַאפ טָאה סאב רעטלַא

 -לעה-ףיקס ַא ןוא וויטקַא ןרָאװעג ,ףיקס ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא גניי רָאג

 ןרָאװעג רע ויא ,לוש יד טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו .(רעריפ-זיירק ַא) רעפ

 עיצקעס-טנגוי רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע זיא דלַאב .רעטעברַא-לַאטעמ ַא

 ךיוא ,דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ַא סריא ןוא רעטעברַא-לַאטעמ ןופ ןייארַאפ םייב

 ,זיירק-ףיקס ןייז רָאנ יו ,קיטעט ןרָאװעג רעטלַא זיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא

 -טנגוי ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא ,רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ

 -יטקַא עשיטסילַאיצָאס עגניי ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה סאב רעטלַא .דנוב

 ןוא הכאלמ עקילייה ַא ןעוועג זיא טעברַא עשיטסילַאיצָאס ןעמעוו ייב ,ןטסיוו

 ,םעד ןופ רעכעה ןייטש ןעק סָאװ ,ךַאז ַא יז רַאפ ןייז טנעקעג טשינ טָאה'ס

 תולייח עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא 1929 זיא עשרַאװ יו םעד ךָאנ

 טָאה ,גנוגעווַאב עשידרערעטנוא עשידנוב יד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא'ס ןוא

 רע .טעברַא-טנגוי רעשידרערעטנוא רעוויטקַא רעד וצ טלעטשעג ךיז רעטלַא

 -רעטנוא ףיוא ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה ,ןּפורג-רעדניק טימ טריפעגנָא טָאה

 םייב ויטקַא ןעװעג רע זיא רקיע רעד רעבָא ,ךעלזיירק-טנגוי עשידרע

 -עוװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רוטַארעטיל עלַאגעלמוא יד ןטײרּפשרַאפ

 ענייז ףיוא ןלַאפעג זיא ָאּפַאטשעג יד .,ןלַאנרושז ,ןפורפיוא ,ךעלטעלב -- גנוג

 ןייז ןגעוו טלייצרעד עקדַאלװ סָאװ טָא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע ןוא ןרוּפש

 ;(1946 רעבמעווָאנ ןט16 ןופ סטרעוורָאפ) םוקמוא ןוא טסערַא

 ,גנוטייצ עלַאגעלמוא ןַא ןענופעג ןרעטלַא ייב ןעמ טָאה טסערַא םייב;

 רע ,ןדָאטעמ עטסכעלרעדיוש יד טימ טקינײּפעג םיא ןעמ טָאה הסיפת ןיא

 זיא'ס .טקיאורמואַאב ןעוועג עלַא ןענייז רימ .םירבח ענייז ןבעגסױרַא לָאז

 טשינ ךיז רע טעוװ יצ .ךרודַא טלַאפ רעכעלטנגוי ַא ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד

 רע ןעק ןלייצרעד ןופ זיירּפ ןרַאפ ,טלַא רָאי 20 ,גניי זיא רע -- ? ןכערבנייא

 ,ךס ַא טנעקעג רע טלָאװ ןלייצרעד ןוא ,ןבעל סָאד ןעװעטַאר רשפא ךיז

 ,רָאפ טשינ ןעמוק ןטסערַא עקידרעטייוו םוש ןייק ,טגייווש סאב רעטלַא רעבָא

 :טביירש רע ואוו םיא ןופ עלעטעצ ַא םירבח יד ןעמוקַאב סױרַא הסיפת ןופ

 טשינ םיא ןלעװ ןעגנוקינייּפ םוש ןייק ,ןקערש טשינ ךיז ןעמ לָאז םיא רַאפ

 .טעברַא עלַאגעלמוא יד רעטייו ןצעזוצרָאפ טפור רע .ןדער םוצ ןעגניווצ

 .ןרעגנוה ןזָאל טשינ ןרעטלע ענייז ןלָאז םירבח יד :רָאנ רע טעב ךַאז ןייא

 ןוא ןטערטרַאפ םיא ןעמ לָאז .רעזייּפש רעקיצנייא רעייז ןעוועג ךָאד זיא רע

 "ייז ןעוועג ןענייז סָאד .עמַאמ-עטַאט עטמותירַאפ ענייז טימ ןעמענרַאפ ךיז

 טכַארבעגמוא ףוסל זיא סאב רעטלַא .סױרַא הסיפת ןופ רעטרעוו עטצעל ענ

 רעד ןרָאװעג זיא רע .1941 רָאי ןיא רעגַאל רעמישטנעיװשָא ןיא ןרָאװעג

 -תריסמ ןייז ,רעטקַארַאכ ןופ טײקרַאטש ןייז .טנגוי-ָאטעג רעד ןופ לָאבמיס

 ,ליּפשייב ַא רַאפ ןעמעלַא טנידעג ןבָאה טייקנבעגעגרעביא עקידשפנ

 .ק .מ
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 ץירָאמ עפעטס ןוא םייח

 רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמערָא ייב עשרַאװ ןיא ןריובעג .ץירָאמ םייח
 ,סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא בוטש-רעלעק ַא ןיא ,םייה רעד ןיא .רעדיינש-טעדנַאט ַא
 טשינ רע טָאה גנודליב םוש ןייק .ןזיוה ןעיינ ןפלָאהעג ןטַאט םעד רע טָאה

 ןענװַאד טנעקעג םיוק רָאנ ,טַאהעג
 -רַאטש ַא ןעוועג רעבָא זיא לגניי ןיא

 טביירשרַאפ רע .ןענרעל וצ גנַארד רעק
 -ידנוב יד סָאװ ,ןסדוק-טנוװָא יד ףיוא ךיז
 -עג טָאה טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עש
 רעינ ַא ןיא טירט רעטשרע ןייז ,טריפ
 טרעװ ןוא ךַאפ םעד טייב רע .גנוטכיר
 ךיז טנרעל ןוא טנעײל רע ,רעצעז ַא
 "לעב רעטוג ַא ךיג טרעװ .ןוא קיסיילפ
 ,רעצעז-ןישַאמ ַא --- הכאלמ

 רַאטערקעס םייח טרעוו 1926 רָאי ןיא
 -קעס-טנגוי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ

 | טמַא םעד ,ןייארַאפ-רעקורד םייב עיצ

 ףיוא טוט ןוא טייצ עגנַאל ַא רע טמענרַאפ

 -רעקורד עכעלטנגוי עשידיי יד רַאפ ךס ַא

 "עט ךיוא רע זיא קיטייצכיילג .רעטעברַא

 -עּפש ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא קיט
 .עּפורג-רעקורד רעשידנוב רעד ןיא רעט

 .טייקכעלרע ןוא טייקנייפ ,טייקידבשוימ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 -ַאּפמיס סנעמעלַא ךיז וצ טקעוועג רע טָאה ,רָאמוה ןטכייל ַא טימ רעליטש ַא

 יירעקורד רעשידנוב רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעװעג רע זיא רעצעז סלַא .עיט

 -ּפעס 6 ןזיב ןבילברַאפ רע זיא ןטסָאּפ םעד ףיוא .גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןופ

 | ,1939 רעבמעט

 רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאוקַאװע עקידהלהב יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו

 טָאה געװ ןפיוא .םָארטש ןטימ קעװַא ךיוא ץירָאמ םייח זיא ,טָאטש-טּפיױה

 "רעד זיא תונכש רעטנעָאנ ןייז ןיא .ןעגנובעלרעביא ערעווש ייר ַא טַאהעג רע

 ןייק ןעגנַאגרעד רע זיא ךעלדנע .ףירגנָא-טפול ַא תעב רבח ַא ןרָאװעג טעגרה

 יז ןופ קידנעייטשסיוא .ןשטייד יד וצ ןלַאפעגנײרַא זיא רע ואוו ,לָאּפסערעט

 ןפױלטנַא וצ שינרעטצניפ רעד ןיא ןעגנולעג םיא זיא ,ןעגנוקינייּפ ערעווש

 קעװַא זיא רע .געוו ןפיוא ןרָאװעג ןבירטעג ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ זיא רע תעב

 .קָאטסילַאיב ןייק ןטרָאד ןופ ןוא קסירב ןייק

 ןייז ןבילבעג זיא עשרַאװ ןיא .טגָאלּפעג רעבָא םיא טָאה ןסיוועג ןייז

 ייברעד ,םייהַא ןייגקירוצ דלַאב טסילשַאב םייח .עפעטס עטרבח יד ,יורפ

 יַאװצ .תוחילשיייטרַאּפ עקיטכיוו ַא ןריפוצסיוא רעטנוא ךיוא ךיז רע טמענ

 גוב ךייט רעד .ןירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה םירבח ייווצ ךָאנ טימ ןעמ

 םעד ןייגרעביא םייב .ץענערג עשטייד-שיטעווָאס עקילייווטייצ יד ןעוועג זיא

 םייה
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 "וצ ןוא ןָאטעגסיױא ,טבױרַאב ייז ,יירד יד ןטלַאהרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ךייט
 ןטייווצ םוצ ןעמוקעגוצ קירוצ ןענייז יירד יד ןעוו .גוב ןיא ןבירטעגנײרַא קיר
 ןפָארטעג ןצירָאמ ןבָאה ןליוק יד .ןסָאשעג ייז וצ ןשטייד יד ןבָאה ,גערב
 טריפעגקעװַא ןעמ טָאה ןטעדנואוורַאפ םעד .עצײלּפ ןוא םערָא ןיא
 ןטרָאד זיא רע ןוא קָאטסילַאיב ןופ טייוו טשינ לטעטש ַא ןיא לָאטיּפש ןיא
 ששלטעטש עקינייא ןוא ןטסידנוב 2 ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא .ןעגנַאגעגסיוא
 ,הרובק וצ טגנערבעג שטנעמ ןלעדייא םעד ןעמ טָאה ןדיי

 ןעגנַאגעג ןטרָאד ןופ זיא ,עשרַאװ ןייק טזָאלעג ךיז טָאה םייח תעב
 ןטמיטשַאב םוצ ןעמוקעגנָא זיא יז ןעו .עפעטס יורפ ןייז קָאטסילַאיב ןייק
 ,,הרובק ןייז ךָאנ געט ייווצ ןעוועג ןיוש זיא ,ליצ

 ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא ןעוועג זיא ,ןַאמ ריא יװ ,יז ךיוא

 ןוא לדיימ ןייש ,ליטש ַא ןעוועג זיא יז ,טנעקַאב עקַאט ךיז ייז ןבָאה ןטרָאד

 ןעוװעג זיא יז .רעטרעשַאב ריא יו ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלנע טַאהעג

 ,ןזיירק-טנגוי עשידנוב יד ןיא טנַאקַאב-טוג

 ,ןקיאורַאב ןוא ןטסיירט טוװאורּפעג יז םירבח יד ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא

 ריא ױזַא יוװ יונעג סיוא טשרָאפ יז .טַאהעג טשינ סע טָאה הלועּפ ןייק רעבָא

 :הנווכ יד .עשרַאװ ןייק ןרעקמוא ךיז טסילשַאב ןוא ,ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ

 טקַא-רָארעט ַא ןריפסיוא ךרוד רבח ןטנָאנ ריא ןופ טיוט ןרַאפ המקנ ןעמענ

 טמוק המקנ ןעמענ וצ סולשַאב ןטסעפ םעד טימ .,ןשטייד יד ןופ םענייא ףיוא

 זיא סָאװ ,עטכישעג רעכעלרעדיוש רעד ןופ יז טרעה ָאד .עשרַאװ ןיא ןָא יז

 ןדיי 52 ןעמונעגסיורַא טָאה'מ ןענַאו ןופ ,9 יקװעלַאנ ףיוא ןפָאלרַאּפ ךיז

 -רעד זיוה םענעי ןיא טָאה שטנעמ-טלעוורעטנוא ןַא לייוו ,ןסָאשרעד ייז ןוא

 ךס ַא ןלָאצַאב ןלעװ טַאט ריא רַאפ זַא ,סע טסייה .טנַאיצילָאּפ ַא טעגרה

 ,ּפָא יז טלַאה סָאד .ערעדנַא

 רעשידנוב רעד ןיא ךיז ןפרַאװאוצנײרַא יז טסילשַאב םעד טָאטשנָא

 .ןטעברַא עטסכעלרעפעג יד ןבעג ךיז טסייה יז .טייקיטעט רעשידרערעטנוא

 ןוא ןעגנוטייצ עשידנוב עשידרערעטנוא יד ןטײרּפשרַאפ טימ ךיז טמענרַאפ

 רעשידנוב רעלעיצעּפס רעד ייב עּפורג-ריּפשסיױוא רעד וצ טרעהעג ,ןפורפיוא

 ןעמונעג טָאה'מ ןעוו .ןטעברַא עקיטיונ ערעדנַא טוט ןוא ענישזורד-ףמַאק

 ייב ָאד יז ךיוא זיא דנַאטשפױא-ָאטעג םוצ ךעלשעלפ-סיירפיוא ןטיירגוצ

 ,םעד

 ןופ טײרדעגסױרַא ךיז ,טפמעקעג עפעטס עלעדייא ,עגניי יד טָאה ױזַא

 ןופ געט עטקנעבעגסיוא יד טרַאװרעד ךיז ןוא סעיצַאטרָאּפעד ענעדיישרַאפ יד

 יד זיב ,טקילײטַאבטימ וויטקַא ןעוועג יז זיא ןפמַאק יד ןיא ,דנַאטשפיױא-ָאטעג

 ,עקנילבערט ןיא טגנערבעגמוא ןוא ןעגנַאפעג יז ןבָאה ןשטייד

 עשרַאװ ,ןליוּפ ןיא רעקורד ששידיי ןוֿפ סקנּפ : .שז .ש ,יקפנעליוו יכדרמ : .ב

 -ןינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא) טפמצק ַאטשנ יד : ןַאמלעדע קערַאמ .9

 .1946 קרָאי-וינ ,טננוי ַא ןופ פטכישפנ יד :ץרעה .ש .י .(1948 קרָאי

 .ה .ע .י
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 שרעק לבייל

 -רַאװ ןיא ןעמוקעגמוא -- ץעלדעש ןיא 1907 רעבָאטקָא 5 םעד ןריובעג
 ,1943 יַאמ דנַאטשפױא-ָאטעג רעוועש

 -רעביא ךיז ץעלדעש ן ןופ ןבָאה -- עניירט ןוא לקנַאי -- ןרעטלע ענייז

 : / .עשרַאװ ןופ תונכש ןיא ,ןימָאלָאװ ןייק ןגיוצעג

 זיא ,שטנעמ רעכעלטלעוו ַא ,רעטָאפ רעד

 1917 רָאי ןיא .רעילָאטס ַא ןעוועג ךַאפ ןופ
 לטעטש ןיא טצעזַאב החּפשמ יד ךיז טָאה

 טנַאקַאב ןעוועג זיא לקנַאי ואוו ,עוװָארָאװָאג

 -ָאטס רענימָאלָאװ רעד -- ןעמָאנ ןרעטנוא

 ,רעיל
 -ַאב לבייל טָאה םידומיל עטשרע ענייז

 רעטַאווירּפ ַא ןיא ךיוא יו ,םירדח ןיא ןעמוק

 ןטעברַא קעװַא ןיוש ןרָאי עגניי יד ןיא .לוש

 .רעדיינש ַא ןרָאװעג זיא רע --

 לבייל רערַאד ,רעקיסקיוועגניילק רעד

 "עג תודע טָאה םינּפ קיטומטוג ,ךעלגנעל ןייז .עיגרענע םי ַא טגָאמרַאפ טָאה

 טכוזעג רע טָאה קידנעטש .תובוט ןָאט וצ טיירג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןגעוו טגָאז

 טָאה טפַאשנגייא יד טָא ,רעוט-ללכ םענעריובעג ַא ןופ ּפיט ַא .ןָאט וצ סעּפע

 ,דנוב ןופ טסניד ןיא טלעטשעג רע

 ןופ רעטלע ןיא םיוק .ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןעוועג רע זיא טסידנוב ַא

 דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא 1922 רָאי ןיא לבייל ןיוש טעדנירג ,רָאי 5

 -רָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא רעטעּפש .עװָארָאװָאג ןיא טפנוקוצ

 יד זיא ,םיא קנַאדַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיט

 רעייז ןעוועג ןָאיַאר רעשזמָאל ןופ לטעטש םעניילק םעד ןיא גנוגעװַאב עשידנוב

 .ןײלַא לטעטש-םייה ןייז טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה לבייל .עקידוועריר ַא

 ךעלטעטש עקידתונכש יד ןיא ןרָאפעגוצ זיא ןוא טליופעג טשינ ךיז טָאה רע

 ,טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ןפלָאהעג טרָאד ןוא

 ַאקסַאילדָאּפ ַאלַאיב ןייק טקישעג ײטרַאּפ יד םיא טָאה 2 רָאי ןיא

 ןעוועג ךיוא רע זיא טָאטש רעד ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעד טימ טרָאד ןריפוצנָא

 -ַאגרָא רע טָאה ןרעדנַא ןשיוצ .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא קיטעט

 "וקוצסיוא טייקיאעפ ןוא דלודעג ןייז טימ .רעגערט ןוא סענַאמרופ יד טריזינ

 ןשיװצ תודחַא ןפַאש וצ ןעגנולעג םיא זיא ,ןשטנעמ ןטרָאס עלַא טימ ןעמ

 .טנעמעלע ןעיור ןוא ןרעווש םעד טָא

 "עס ןרָאװעג רע זיא ָאד .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז לבייל טָאה 1924 ןיא

 רע זיא טייצ וצ טייצ ןופ .ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןופ רַאטערק

 יַאגֹרָא ןקידיילרעד וצ --- ןתוחילש-ייטרַאּפ ףיוא ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאפעג

 "רעביא ןעוועג רע זיא דנוב םעד .עדער ַא ןטלַאה רעדָא םינינע עלענָאיצַאזינ

 .ץרַאה טימ ןעוועג זיא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טעברַא עדעי .שפנו בלב ןבעגעג

 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא רעלוּפָאּפ ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןייז
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 ואו ,עסעדּפ רעשידנוב רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןפערט ךיוא ןעמ ןעק

 .סעיצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןטכירַאב ענעדיישרַאפ טקורדעג טָאה רע

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי עכעלרעדיוש יד ןיא ךיוא

 רע .ךעלדימרעדמוא ןעועג שרעק לבייל זיא סעיגרָא-דרָאמ עשיצַאנ ןופ

 ,גנוגעוװַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וייטקַא רעייז ןעוועג זיא

 -ענָאיסעפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןעמייהשג ןופ םוידיזערּפ םוצ טרעהעג רע

 רעד ןופ (וויטקעלָאק) גנוריפנָא רערעטירב רעד וצ ןוא ןענייארַאפ על

 -עט ןיא רע טָאה טעברַאעג .ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 ןופ טמַאטשעג סָאה יז הרש יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא קירבַאפ-סנעב

 ָאטעג ןיא רע טָאה ,(ןאמדירפ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקידרעירפ ריא .,םָאדַאר

 גנוניואוו ןייז ןיא ןבָאה סעיצקעלעס יד תעב .סַאג:ףָאהנעמַאז ףיוא טניואוועג

 וצ ןָאטעג ךס ַא טָאה רע .רעוט עשידנוב עקיטכיוו עקינייא ןטלַאהַאב ךיז

 טָאה ןוא ןטרַאק-סטעברַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,םירבח ןעוװעטַאר

 .םינינב -קירבַאפ יד ןיא ןטלַאהַאב ייז

 טָאה ,דנַאטשפיוא םוצ ךיז ןטיירגוצ ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 ךיוא זיא רע .עיצַאזינַאגרָאףמאק רעשידײי רעד טימ טעברַאעגטימ שרעק

 ,ןּפורג ףמַאק עוויטקַא יד ןופ רעריפ יד ןשיווצ ןעוועג

 רעװעשרַאװ ןיא רעפמעק ַא יו ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה שרעק לבייל

 יַאמ 10 םעד םורַא ליוק רעשיצַאנ ַא ןופ ןלַאפעג זיא רע .,דנַאטשפיױא-ָאטעג
 ,6 אשנעג ףיוא 23

 ןוא (לָאערטנָאמ --- עווָארָאװָאג) היח רעטסעווש רעד ןופ עיצַאמרַאֿפניא : ,ב

 ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא .(קרָאו-וינ --- ַאקסַאולדָאּפ ַאלַאיב) ןַאמדיינש השמ ןוֿפ

 וָאטעג רעױפשרַאװ ןיא רָאי ףניֿפ ; ןיײטשחלַאג דרַאנרעב ,1948 ,קרַאי-וינ ,ןברוח

 ךלמ .1940 ,קרָאי-וינ ,טננוי ַא ןופ ץטכישפנ יד :ץרעה .ש .י .1047 ,קרָאי-ןונ

 1948 ,ביבא-לת ,ץשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח :טדאטשיונ

 .ה .ש י .(קיטכור טשינ -- תועידי עשיפַארגָאיב יד)

 סקַאוװ היבצ

 ,?)ןרעטלעטשעגנָא-לדנַאה ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ,1924 ןיא ןריובעג

 .עשרַאװ ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןירעליש ַא ןעוועג זיא יז

 -ַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא יז זיא ןטרָאד

 עכעלנעזרעפ עריא קנַאד ַא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ךיג זיא יז ואוו עיצ

 -וװעליּפש ַא ,עקידעבעל ַא ,עקידנעלכיימש ַא קידנעטש .ןטייקיאעפ ןוא תולעמ

 -יאעפ עשיטַאמַארד עשּפיה ןזיװעגסיורַא ךיוא יז טָאה ,טדיילקעג טענ ,עקיד

 ,לָאר ַא טליּפשעגסיױא טוג טָאה ןוא טרימַאלקעד ןייש טָאה ,ןטייק

 ,ָאטעג ַא טריפעגנייא ןבָאה סיצַאנ יד ןוא ןעמוקעג זיא המחלמ יד ןעוו

 ,םייה ריא טּפַאכעגמורַא ןבָאה תורצ עכעלגערטרעדמוא ןוא רעגנוה ןעוו

 ,קיטסייג ןוא שיזיפ טילבעגרעדנַאנַאפ רַאברעדנואוו טלָאמעד דָארג ךיז יז טָאה

 ;רעירפ יו רעוויטקַא ךָאנ ףיקס ןיא ןרָאװעג טלָאמעד זיא היבצ עקירָאי-17 יד
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 טָאה יז ;ףײה יד ןיא ךעלעקניוו-רעדניק יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טָאה יז

 קרַאטש ןעוועג טרָאד זיא ןוא עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא ןַא ןיא טנרעלעג ךיז

 ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןוא טנגוי רעקידנדער-שילױּפ רעד ןשיוװצ וויטקַא

 ןטַארעפער ןטיירגוצ יײז רַאפ טגעלפ יז .טנגוי רעקיזָאד רעד ןופ ךעלזיירק

 דנוב-טנגוי ןוא דנוב ןופ עסערּפ עלַאגעלמוא יד טײרּפשרַאפ ייז ייב טָאה ןוא

 -ףיקס עכעלטנפע עלַא ףיוא טעמכ ןטָארטעגסױרַא ךיוא זיא יז .טפנוקוצ

 -עגרעביא טשינ זיא טייקנבעגעגרעביא ןוא טײקוװיטקַא ריא .ןעגנומענרעטנוא

 ןעוו .סעיצַאטרָאּפעד יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,וליפַא ןרָאװעג ןסיר

 טגעלפ ,סַאג רעד ףיוא ןייז וצ הנכס-סנבעל עסיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 -רַא; עכעלטנגוי ןשיװצ ןלײטרעדנַאנַאפ ןפיול ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא היבצ

 ןגעק הלוגס ַא ןעוועג ךָאנ ןטייצ עטשרע יד ןיא ןענייז סָאװ ?ןענייש-טעב

 .עיצַאטרָאּפעד

 ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג היבצ זיא סעיצקַא עטשרע יד ןופ רענייא תעב

 -זַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז ואוו ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעויַא

 גרעבסגילק מ .ןרעמַאק

 ןַאמפָאה לארשי

 ןעמוקעגמוא -- (ןָאיַאר רעקװַאלצָאלװ) ץיוועינשורק ןיא 1902 ןריובעג |
 ,1943 רעבמעווָאנ רעגַאל-סגנוטכינרַאפ רעװָאטַאינָאּפ ןיא

 רעד .רעלדנעה עמירָא -- ןרעטלע יד .הכלמ ןוא לקסַאכ ןופ ןוז
 -רעל טקישעג ןעקלארשי טָאה עטַאט רעמורפ
 םותי ַא ןרָאװעג רָאי 12 וצ .רדח ןיא ןענ '

 "יינש ַא וצ ןטעברַא קעװַא ןוא רעטָאפ ןכָאנ

 .רעד
 -נעהּפָאמוא ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 -טנגוי ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןליױּפ ןקיג

 יד ןעוועג רָאי עכעלטע ןוא טפנוקוצ דנוב

 "ַאב רעשידנוב רעד ןופ טפַארק עשימַאניד
 -טנעמַארעּפמעט .ץיוועינשורק ןיא גנוגעוו
 -טסיירד טגָאמרַאפ קיטייצכיילג רע טָאה ,לופ

 םיא טָאה סָאד .טייקנקָארשרעדמוא ןוא טייק
 -עוש רַאפ ךיז ןלעטשוצּפָא טשינ ןבירטעג
 יב טנעה יד ןזָאלּפָארַא טשינ ןוא ןטייקיר .

 עכלעזַא ךָאנ ןוא םיא קנַאד ַא ,ןלַאפכרוד

 ןעועג לטעטש םעניילק םעד טָא ןיא זיא רע יװ ןטסידנוב עכעלדימרעדמוא

 יזיוה טיובעגפיוא ןגייא ןַא טימ גנוגעװַאב עשידנוב עקרַאטש ַא

 םוצ ןלַאװ יד תעב :לַאפ רעקידנגלָאפ תודע טגָאז טייקיטומ ןייז ןגעוו

 -ענגעק ַא ףיוא ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ןטסידנוב יד ןעמ טָאה םייס ןשיליופ
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 יד ןוא סַאג רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא יײצילָאּפ .גנולמַאזרַאפ-לַאװ רעשיר

 טלָאמעד .ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז .ןבירטעגקעװַא ןטסידנוב

 ןפרָאװעגּפָארַא טָאה ןַאמּפָאה לארשי .ןסיש וצ טָארדעג יײצילָאּפ יד טָאה

 !טסיש :ןָאטעג יירשעג ַא טסורב יד קידנלעטשסיוא ןוא לטנַאמ םעד ךיז ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,םירבח עטלמַאזרַאפ יד רַאפ לַאנגיס ַא ןרָאװעג זיא יירשעג ןייז

 יד טָאה ףמַאק ןרעגנעל ַא ךָאנ ןוא גנַאגנײרַא םעד ןעמרוטש ןפרָאװעג ךיז

 טריטסערַא יײצילָאּפ יד םיא טָאה לָאמ עקינייא ,ןטערטּפָא טזומעג ײצילָאּפ

 .ןעגנוטערטסױרַא עטסיירד ענייז רַאפ

 ןוא שזדָאל ןייק רעירפ קעװַא ןַאמּפָאה זיא ץיוועינשורק םעניילק ןופ

 עקלארשי זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ךשמב .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז ףוסל

 -עברַא-דײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ רעװעשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג

 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא סעדער ענייז .(גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ) רעט

 ביל םיא ןבָאה עכלעוו ,רעדיינש יד ןשיוװצ גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןבָאה

 סרעדנוזַאב ןעוועג רע זיא רעדיינש:-רענעמ ַא ךַאפ ןופ .טיורטעג ןוא טַאהעג

 ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ךַאפ-ןיזַאגַאמ-רענעמ ןופ גנוריפנָא רעד ןיא וויטקַא

 טרעביפ ןוא טבעל רע .עשרַאװ ןיא ןייארַאפ-דיײלקַאב ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד

 דימת ןבָאה ןגיוא עצרַאװש ענייז .גנוגעװַאב רעשידנוב רעצנַאג רעד טימ

 םיא רַאפ ןענייז סעיצקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ עסיורג ,טלַארטשעג

 ךיוא טפַאשיירט רעשידנוב ןייז רַאפ רע טָאה עשרַאו ןיא .בוט-םוי ַא ןעוועג

 ךיוא ןוא) םיא טָאה עקוואויָאב עשיטסינומָאק ַא .טולב ןייז טימ טלָאצַאב

 טסנרע ןוא ןכָאטשעג (רעוט עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשידנוב ערעדנַא עקינייא

 : ,טעדנואוורַאפ

 ןדַאקירַאב יד ףיוא םיא ןעמ טעז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 -ַאב עשידנוב יד ןעוו ןוא .19239 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ןקידיײטרַאפ םייב

 -רעדיוש סָאד ךיוא ...טימ עקלארשי טייג ,דרערעטנוא ןיא ּפָארַא טייג גנוגעוו

 .ןכערב טנעקעג טשינ עקלארשי ןקיטומ םעד טָאה ןבעלרָאטעג עכעל

 ,טַאטשרַאװ-רעדיינש 'סנעבעט ןיא טעברַאעג רע טָאה 1943 ןוא 1942 ןיא

 .(יורפ סעלרעּפ עשוהי רעביירש ןופ רעטסעווש) עלהנח יורפ ןייז ךיוא ױזַא

 טָאה 1943 ןיא .קערוי עלענוז קירָאי-8 רעייז טַאהעג ךיוא ךיז ייב ןבָאה ייז

 .עקנילבערט ןיא טגנערבעגמוא ןוא טריפעגקעװַא דניק ןוא יורפ יד ןעמ

 -רעפעג יד ןיא וליפַא טזָאלרַאפ טשינ ןעקלארשי טָאה טייקטסיירד יד

 ןופ רעטעברַא יד ןריפסיורַא ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו .ןטנעמָאמ עטסכעל

 -סטעברַא ערעדנַא ףיוא ייז טריפ'מ זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא קירבַאפ 'סנעבעט

 ןַאמּפָאה טָאה טלָאמעד .רָאטקעריד םוצ קעװַא עיצַאגעלעד ַא זיא ,רעצעלּפ

 זנוא טעוו'מ ןוא ּפֶא זנוא טרַאנ ריא ביוא, :רָאטקעריד ןשיצַאנ םוצ טגָאזעג

 ןלעװ רימ ביוא .ןייז םקונ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןסיוו ריא טלָאז ,ןעגנערבמוא

 ."זנוא רַאפ ערעדנַא ןָאט סע ןלעוװ ,ןָאט ןענעק טשינ סע

 -קעװַא דנַאטשּפױאיַאטעג רעװעשרַאװ ןופ טייצ רעד ןיא םיא טָאה'מ ןעוו

 רע זַא ,טרעכיזרַאפ םירבח יד טימ ךיז ןענעגעזעג םייב רע טָאה ,טריפעג

 טשינ ךיז טעװ ןוא רעגַאל ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןריזינַאגרָא וצ ןָאט ץלַא טעוװ

 | ,דנַאטשרעדיװ ַא ןָא ןעגנערבמוא ןזָאל
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 טשינ ןַאמּפָאה לארשי טָאה (ןָאיַאר רענילבול) ווָאטַאינָאּפ ןופ רעגַאל ןיא
 ןיא קיטעט ןעוועג ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ קנַאדעג םעד טקידײרּפעג ,טורעג

 ןבָאה 1943 רעבמעווָאנ .עיצַאזינַאגרָאףמַאק רעשידי רעקיטרָא רעד

 יד .עיצקַא-דרָאמ יד ןביוהעגנָא ןעגנולײטּפָא עטנּפָאװַאב עשטייד עסיורג

 -רעטנוא יו רעמ רעבָא ,דנַאטשרעדיױ ַא ןלעטש טוװאורּפעג ןבָאה ןדיי

 געט יירד .טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןרעגַאל-הרוחס ןוא ןטַאטשרַאװ יד ןדניצ

 ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז תושפנ טנזיױט 15 .הטיחש יד טרעיודעג טָאה

 טסייג ףמַאק ןייז זיא םעטָא ןטצעל ןזיב .ייז ןשיוװצ ןעוועג זיא עקלארשי

 ,ךיז םורַא עלַא טרעטנומעג ןוא טקעוועג טָאה רע ,ןכָארבעג ןעוועג טשינ

 .(קרָאי-וינ -- ץיוועונשורק) דלעפנעמולב קיזיוא ןופ עייצַאמרַאפנא = ; ,ב

 ,,ר .ַא 611 ששנערב ןופ ךוב-לבוי) ץיווצינשורק ןברוח : וקסוואווק בקעי השמ

 ךלמ .(ןטרָאד) דלצה ַא יוװ ןברָאטשעג ןוא טבצלצג : רעגנוי .מ .(1981 ,קרָאו-וונ

 .1948 ,ביבא-לת ,ץעשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח : מדאטשיינ

 ,קרָאי-ןונ ,טייצ רעונוא .1949 ,קרָאו-ןינ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ןָאסלפדנשמ המלש

 -מעווָאנ 8-1 ,וורַאּפ ,ץמיטש רפונוא :המלש-ןב .1088 רעבמעצעד ,1044 ץרעמ

 ה.ש י ,1958 רעב

0 

 דנַאליואוו יכדרמ

 רעװעשרַאוװ ויא 1943 ןעמוקעגמוא -- (ןליוּפ) ןיהָאװ ןיא 1905 ןריובעג
 ,ָאטעג

 םייה יד .דיסח רעקצָאק ַא -- רעטָאפ רעד .,לטיג ןוא לארשי ןופ ןוז
 ףליה םוש ןָא םותי רעקיכעלייק ַא ןבילבעג רָאי ןעצ וצ ,עמירָא ןַא ןעוועג
 סלַא רעדיינש ַא וצ ןעגנודרַאפ ךיז .ץוש ןוא

 ,לגניינרעל
 "נוב רעד ןיא ןיירַא יכדרמ זיא ירפ רָאג

 קיטעט ןרָאװעג ןוא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיד
 "רַא קיטייצכילג .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא

 עיצקעס-טנגוי רעד ןיא ןערב טימ רע טעב
 -ַאב ןוא ןײארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ ןופ

 ךעלגניי-ןרעל רעמ סָאװ ןעיצניײרַא ךיז טימ
 .עיצקעס-טנגוי רעד ןיא

 ןעניד רע טייג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 ןייק םיא טקיש ןעמ .רעטילימ ןשילוּפ ןיא

 םעד רע טמענ טייצ רעיירפ ןייז ןיא .ענליוו
 רעד ןופ ןטעכרַא יד ןיא ליײטנָא ןטסוויטקַא
 רע .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רענליוו
 ףידנומ ןשירענלעז ןיא טפָא זיא ןוא ,רַאפעג רעד ףיוא טקוקעג טשינ טָאה
 -רעוו ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוציז ףיוא ןעמוקעג

 ןלַאעדיא עשידנוב יד רַאפ טנגוי-רעטעברַא עשידיי רענליוו יד טריב

 "ייא ןרָאװעג ךיג ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ יכדרמ זיא 1927 ןיא
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 -ןּפָאּפ ןוא ןייארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענ

 ,רעטעברַא-רעדיינש יד ןשיװצ רעל

 דנַאליאו יכדרמ טָאה המחלמ-טלעוװ רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ (גנוריפנָא ערעטיירב) וויטקעלָאק םוצ טרעהעג

 -ַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ ביױהנָא ןיא .עשרַאו ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 -קרעוו רעדיינש ןסיורג ַא טעדנירגעג טניָאשזד רעד ןוא טרא רעד ןבָאה עיצ

 .רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סע ואוו ,טַאטש

 םנופ רעריפנַא רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא יכדרמ

 טַאר-לַארטנעצ ןעמייחעג ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טַאטשקרעוװ

 -ַאב רעוועשראוו יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא ןענייארַאפ עלענַאיסעפַארּפ יד ןופ

 ויטקַא ןשידנוג ןשידרערעטנוא םוצ טרעהעג טָאה רע .רעטעברַא-דיילק

 יכדרמ .ָאטעג ןיא ןטעברַא עשידנוב ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא

 טפרַאדעג טָאה'מ ואוו ,ןעגנוציז עקיטכיוו ייר ַא ןיא ןעמונעגליײטנָא ךיוא טָאה

 .ןגַארפ-לרוג ערעווש ןעמיטשַאב

 עשטהאל יורפ ןייז ןעמ טָאה 1942 רעמוז עיצַאטרָאּפעד רעסיורג רעד תעב

 ןעגנערבמוא םֹוצ עקנילבערט ןייק טריפעגקעװַא רעדניק ייווצ ערעייז ןוא

 ןוא ןצלוש ןופ קירבַאפ ןיא טעברַאעג טָאה רע .ןביילב וצ ןעגנולעג זיא םיא

 תעב 1943 ןיא .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רעטייוו

 "מוא שיגַארט דנַאלױאו יכדרמ זיא ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיוװקיל רעד

 ,1--ן} .ןעמוקעג

 ןַאמלטימ לארשי

 רעוועשרַאוװ ןיא 1943 יַאמ 3 ןעמוקעגמוא -- ןילבול ןיא 1919 ןריובעג

 ,דנַאטשפיואדָאטעג
 ַא טקידנעעג טָאה לארשי .,רחוס-ןטכורפ| ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 ָאה ןרָאי רעקיטיירד יד ביֹוהנָא .לוש-סקלָאפ

 רעד .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז עילימַאפ ןייז

 תילכת ַא ןגעוו ןרעלק ןעמונעג טָאה רעטָאּפ

 "דיימ ייווצ ןוא לגניי ןייא) רעדניק יד רַאּפ

 לגניינרעל סלַא ןבעגעגניירַא םיא ןוא (ךעל
 -עברַאסיױא-לַאטעמו ןופ טַאטשקרעוװ ַא ןיא

 ,ןענונוט

 טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג) דלַאב זיא לארשוי

 רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד טימ

 -קעס-טנגוי רעד ןיא דילגטימו ַא ןרָאװעג זיא

 -עברַא-לַאטעמ ןופ ייארַאפפ .פָארּפ ןופ עיצ

 -רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןײרַא זיא ,רעט

 "טנגוי ןיא ןטרָאד ןופ) ןוא ףיקס עיצַאזינַאגרָא

 -רעמוז יד ןיא טקילײטַאבו ךיז .טפנוקוצ דנוב

 זיא רע .גנוגעווַאב-טננוי רעשזידנוב רעד ןופ סעינָאלָאק-רעמוז ןוא ןרעגַאל
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 ןוא רעקָאט-לַאטעמ רעטריציפילַאויקו ַא ןעוועג .הכאלמ-לעב רעטוג) ַא ןרָאװעג

 ,טנידרַאפ) טוג

 םָארטש ןטימ רע זיא המחלמ/-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביוהנָא ןיא

 רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןעגנוגנידַאב יד ,קָאטסילַאיב  ןייק קעויַא םיטילּפ

 רעד ןוא טייז ןייא ןופ טיונ יד .ערעווש רשייז ןעוועג ןענייז עיצַאּפוקַא

 טָאה לארשי .טקידדעג ןוא טרעטַאמעג ןבאה טייז רעטייויצ רעד ןופ רָארעמ

 רע ,ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא עשרָאווו ןייק ןיינזצמײהַא קירוצ ןסָאלשַאב

 ,םולשב ןעמוקעגנָא זיא ןֹוא געווו ןכעלרעפעג םעד טכַאמענכדוד טָאה

 ,סעטרבח ןוא םירכח יד טימ ןדנוברַאפ דלַאב' ךיז רע טָאה עשרַאוו ןיא

 .גנוגעויַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ייטקא ןעוועג ןענייז סָאוו

 ,1943 לירּפַא ןיב סעיצַאטרַאּפעד עלַא ןדקימוצסיוא ןעגנולעג םיא זיא'ס

 -נוב ַא ןיא ןעמונעגניירַא םיא ןעמו טָאה ,דכח רעיידט ןוא רעטסיירד ַא

 ,דנַאטשפיואדָאטעג םיצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןעוֶו ,עפורג-ףמַאק רעשיד

 טריפעגונָא טָאה'ס רעכלעוו טימ ,גנולײטּפָא רעד וצ טלייטעגוצ ןעוועג זיא רע

 ןוא עקישזד ןסַאג יד ףיוא ןפיַאק יד ןיא טקילײטאב ךיז ןוא ץלאזורג בייל

 -רעטשרעב ןיא טפמצקעג ןַאמלטימ טָאה ,ןצלאזורג ןופ טיוט ןכָאנ .עלימ

 עּפורג| ַא ןעוו ,1942 יַאמ 2 םעד ליוקי רעשיצַאנ ַא ןופו ןלַאפעג זיא רע .ןָאיַאר

 רעקנוב ןטלגנירעגמורַא ןַא ןופ ןסיירסיורַא ךיז טויאורּפעג טָאה -עפמעק

 .סעבמָאביזַאג טימ טייקַאטַא ןבָאה ןשטייד יד .20 רענַאקשישטנַארפ ףיוא

 ,רעפומעקזָאטעג עטסעב יד ןופ עּפורג עצנַאג ַא ןעמוקעגמוא זיא טלָאמעד

 .(לָאערטנָאמ -- עשרַאוװ) רעלדנעהרעדעל לשרעה ןופ עיצַאמרַאפנוא = ; .ב

 .1948 ביבא-לת ,ץעשרַאוװ ןיא ןדיא יד ןוֿפ דנַאטשּכיוא ןוא ןברוח :; טדאטשיונ ךלמ

 .ח .ש

0 

 ןיטשנטרָאב םהרבא

 תעב .,1910 םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא (קעמַארבַא) ןייטשנטרָאב םהרבא

 רע זיא ,עשרַאו ןיא לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןופ רעליש ַא ןעוועג זיא רע

 ויטקַא רעייז ןרָאװעג ףכית זיא רע .טפנוקוצ .ב .י ןיא ןיירַא ,1925 ךרעב

 ןביוהעגנָא ךיג רע טָאה טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ןטייקיאעפ ענייז קנַאד ַא ןוא

 רעװששרַאװ ןיא ןרָאװשג ןבילקעגסיוא זיא רע .גונוגעוַאב רעד ןיא ןסקַאװ

 ,רַאטערקעס-עציװ ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןוא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק

 -רַאפ םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעציזרָאּפ רַאפ ןבילקעגסיוא םיא טָאה'מ

 רעד זיב ןבילברַאפ ןטסָאּפ םעד ףיוא ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעװעג ךיוא זיא רע .טונימ רעטצעל

 ןענייארַאפ ,פָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ םייב עכעלטנגוי רַאפ ןלוש-טנווָא יד

 -ידנוב רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה םעלַא םעד ץוחַא .עשרַאװ ןיא

 ןטרָאד טָאה רע .קעזנָאװָאּפ טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא גנוגעוװַאב רעש

 טריפעגנָא טָאה ,קעטָאילביב ַא ,עכעלטנגוי רַאפ לוש-טנוװָא ןַא טעדנירגעג

 ..וו ,זַא .א עּפורג ףיקס רעד ףיוא גיוא ןַא טַאהעג טָאה ,ןזיירק-טפנוקוצ יד טימ

 ,קנַאלש :עיטַאּפמיס ךיז וצ ןפורעגסיורַא רע טָאה ךעלרעסיוא ןיוש
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 טָאה ,טדיילקעג קיטכיצ ןוא קידוועגרָאז ,םינּפ טסנרע ןַא ,טיובעג טַאקילעד

 -כעלטקניּפ ,טייקדילָאס .שטנעמ םעד ןקעמַארבַא טימ טרינָאמרַאה ץלַא סָאד

 סקעמַארבַא ןעוועג ןענייז סָאד -- טייקטסנרע ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ,טייק

 רעד ןופ ריסַאק רעד ןעוועג זיא רע .טעביַא רעדעי ייב ןכירטש-רעטקַארַאכ

 רעטסיימ-טעשזדוב ןוא ריסַאק רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא טפנוקוצ רעװ;עשרַאװ

 .ןרעגַאל טפנוקוצ עקיטכערּפ יד ןופ

 -רַא רעלענָאיסעפָארּפ ןייז ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה קעמַארבַא

 שעוװ ןופ קירבַאפ רעטסערג רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע .טעב

 טָאה ,ףליהעג-ָארויב רעקירעדינ ַא יװ ןביוהעגנָא .סוּפָא -- עשרַאװ ןיא

 ןיא ךיג רָאג זַא ,טעברַא רעד ןיא תולעמ ליפ ױזַא ןזיו;עגסיױרַא רעבָא רע

 יד ןעמיטשַאב ןוא ןרילוקלַאק ןופ ןטסָאּפ ןקיטכיוו םעד וצ ןעגנַאגרעד רע

 ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ןיָאי רעקיסיירד ףוס .תורוחס יד ןופ ןזיירּפ

 .קעזנָאװַאּפ ןופ ןיטסיטפנוקוצ ַא ,עט'ח

 זיא ,עשרַאװ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סעדרָאה עשירעלטיה יד ןעוו

 -קירוצ ךיג רעבָא זיא רע ,םיטילּפ םָאוטש ןסיודג ןטימ ןעמַאזוצ סיױרַא רע

 עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד רעטנוא .יורפ רעקידרעגנַאװש ןייז וצ ןפָאלעג

 ןשידרערעטנוא ןיא דילגטימ ַא ןעוועג .ויטקַא רעייז ןעוועג רעטייוו רע זיא

 רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא ,טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ טעטימָאק

 עשַארבַא טימ ןעמַאזוצ טָאה ,ָאטעג רע;עשרַאװ ןיא טייקיטעט-ףליהטסבלעז

 עיצַאזינַאגרָא ףליהטסבלעז רעשידי דעד ןיא דנוב םעד ןטערטרַאפ םולב

 רע טָאה רעטקַארַאכ ןטַאקילעד ןוא טייקלדייא ןייז .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ייב זיא רע .םוקמוא-ָאטעג ןופ ןטייצ ערעװש יד ןיא ךיוא ןטלַאהעגנייא

 -שטנעמ ןוא טייקשירבח רעד רַאפ טעטכַאעג ןוא טבילַאב ןעוועג ןעמעלַא

 רעד תעב .סעיצקנופ ענייז טריפעגסיוא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקכעל

 ןייז טגײלעגנײרַא רע טָאה 1942 רעבמעטּפעס ןיא גנוריפסיורַא רעסיורג

 ןירַא לָאז'ס) ןקע עדייב ןיא ךעלעכעל טימ עזילַאװ ַא ןיא דניק קירעי-ייווצ
 ,גנונעפָאה רעד ןיא ,יורפ רעד טימ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג ױזַא ןוא (טפול

 -וצכרודַא ןבעגנייא רשפא םיא ךיז טעװ ,ןזָאלרעביא ייז טעװ ןעמ ביוא זַא

 יורפ ןייז טקישעג ןוא טקעדטנַא סָאד ןבָאה ןשטייד יד .דניק ןייז ןעלגומש

 טָאה רע .,ןביילב ןזָאל טלָאװעג ייז ןבָאה םיא .ןעגנערבמוא םוצ דניק ןטימ

 ןוא יורפ ןייז טימ ןעגנַאגעגטימ קיליויירפ זיא ןוא טגָאזעגּפָא ןופרעד ךיז

 .ק .מ ,טיוט םוצ דניק

 ַאקשורג לקנַאי

 יד ןופ דילגטימ ,עשרַאװ ןיא סרעוט-טנגוי עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא
 רעד ןופ רעציזרָאפ ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא ףיקס ןופ ןטעטימָאק עשיטָאטש
 -רערעטנוא ןופ דילגטימ ,רעטעברַא-לַאטעמ ןופ ןייאדַאּפ ןיא עיצקעס-טנגוי
 -עּפס ןעוועג .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק ןשיד
 .עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא לעיצ

 שידנוב ַא ןיא עשרַאװ ןיא 1916 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ַאקשורג לקנַאי
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 ,טסידנוב רעויטקַא ןַא ,רעטעברַאילַאטעמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,זיוה
 ןטסידנוב ןעװעג ךיוא ןענייז ,לסָאי ןוא רשֲא ,רעדירב ערעטלע ייווצ ענייז
 רעד וצ ןוא ףיקס םוצ טרעהעג ןבָאה רעטסעוװש ןוא רעדירב ערעגניי ענייז

 טָאה ,טנרעלעג ךיז טָאה לקנַאי ואוו ,(ָאשיצ) לוש-םעדעמ רעד ןיא .טפנוקוצ

 -עטשרָאפ עלַא ףיוא .רעדניק ערעדנַא ןופ ןלייטסיוא ןעמונעג ךיג ךיז רע

 יד ןופ--ןעגנולמַאזרַאפ עלַא ףיוא ,סרעליּפש-טּפיוה יד ןופ ןעוועג רע זיא ןעגנול
 ,ערעדנַא עלַא יו רענעלק ןוא רעגניי ןעוועג זיא רע שטָאכ .סרענדער-טּפיוה
 ,רעריפ רעייז יוװ ןטכַארטַאב ןעמונעג ךיג לוש רעד ןופ רעדניק יד םיא ןבָאה

 -רעדניק רעשיטסילַאיצָאס רעד (1926 ןיא) ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו

 -וצנָא ךיז עטשרע יד ןופ ןעוועג לקנַאי רעקירָאי-10 רעד זיא ,ףיקס דנַאברַאפ

 ילפנעמַאזוצ-טפנוקוצ ןסיורג םעד ףיוא .עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןיא ןסילש

 רעטנזיוט יד ףיקס ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב רע טָאה 1928 ןיא עשרַאװ ןיא

 ,ןטסידנוב עגניי

 .וור רעטירד ןופ רעטשרע אקשורג .' --- םרוטש-טפנוקוצ ןופ עּפו רע ַא

 ענייז וצ .רעטעברַא-לַאטעמ ַא ןרָאװעג ךיוא לקנַאי זיא רעטָאפ ןייז יו

 יד ןריזינַאגרָא טפלעה רע ,ןייארַאפ רעד וצ טמוק ףיקס ןיא ןטעטיוויטקַא

 .רעציזרָאפ ריא טרעוו ןוא ןײארַאפ-לַאטעמ ןופ עיצקעס-טנגוי

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ םעד ןופ דילגטימ ַא רעטעּפש טרעוו לקנַאי

 ןופ ןטעברַא עקיטכיװ עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב רע .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 ןייז בילוצ ןעמעלַא ייב טבילַאב קרַאטש זיא ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 ,טיונ ןופ טייצ ןיא טניירפ וצ סױֹרַא טזייוו רע סָאװ ,טייקשירבח

 יירד ךָאנ .עשרַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 -טכַאנ ַא ןרָאװעג זיא רע .ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא שינעלגָאװ ןכָאװ

 ךיז רע טָאה גנַאל .(ָאויי) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םייב רעטכעוו

 ,עשרַאװ ךָאנ טקנעבעג טָאה רע ,ןטלַאהפיוא טנעקעג טינ ענליוו ןיא רעבָא
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 "לעוו ןגעו ,טעברַא רעד ךָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןייז ךָאנ ,םירבח ענייז ךָאנ
 ,טריפעג רעטייוו טרעוו יז זַא ,ןסורג ןעמונעגּפָא טָאה רע רעכ

 ,תוחילש עשידנוב ַא ןריפוצכרוד ןָא לקנַאי טמענ רעבָאטקָא שדוח ביױהנָא
 -עג םעד ךרוד טכַאמ לקנַאי .עשרַאװ ןייק ןייג ןוא ןצענערג יד ןענעבנג וצ
 ןופ דילגטימ ַא ךיילג רע טרעוו ,עשרַאװ ןיא קירוצ .םולשב געוװ ןכעלרעפ
 טעברַא םוש ןייק .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק ןשידרערעטנוא םעד
 יד ףיוא דימת זיא רע ,ךעלרעפעג רעדָא ,רעוש וצ טשינ םיא רַאפ זיא
 ,ףמַאק ןשידרערעטנוא םעד ןופ סעיציזָאּפ עטסכעלרעפעג

 םייב ןסַאב רעטלַא טימ ןעמַאװצ ,ןעועג רע זיא וויטקַא לעיצעּפס

 רעשידנוב רעד ןופ עסערּפ עשידרערעטנוא יד ןטײרּפשרַאפ ןוא ןטיירגוצ
 ןוא לַאפכרוד רעסיורג רעטשרע רעד ןעשעג זיא'ס ןעוו .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ךיוא זַא ,םינמיס ןעוועג ןענייז סע ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא סַאב רעטלַא
 -ַאב טעטימָאק רעד טָאה ,ָאּפַאטשעג רעד ךרוד טכוזעג טרעוװ ַאקשורג לקנַאי
 קעװַא זיא רע ,ןטלַאהַאבסיױוא ךיז לָאז רע --- ןליוו סלקנַאי ןגעק --- ןסָאלש

 -נָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,רע זיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ .,שטשָאמַאז ןייק
 ךָארברעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא טלָאמעד .סעיצַאטרָאּפעד עסיורג יד ןביוהעג
 זיא לקנַאי רעקידנפמעק ןוא רעקידוװעריר קידנעטש רעד .גנומיטש ןייז ןיא
 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדנעב יד ןעוו ,טקיטומטנַא ןוא קיטנעהּפָא ןרָאװעג
 ןעקנעדעג טזומעג לכ-םדוק טָאה רענייא רעדעי ןוא ןרָאװעג רעזיול ןענייז
 -- ןבעל םענעגייא ןרַאפ ךיז ןסייר : ןריולרַאפ ךיז לקנַאי טָאה ,ןײלַא ךיז ןגעוו

 עיצקַא-גנוטכינרַאפ רעסיורג רעד ןיא .רוטַאנ ןייז ןיא ןעוועג טשינ זיא סָאד
 עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא רע זיא 1942 רעבמעטּפעס ביױהנָא
 ,סנוויױאיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא

 גרעבסגילק השמ

0 

 ןַאמפיוק השמ

 זיא רעטָאפ ןייז .עינרעבוג רעצלעק ,קסוב ןיא 1908 םורַא ןריובעג
 םעד ןופ ןוא למערק:זייּפש ןיילק ַא ןטלַאהעג ייז ןבָאה םעד ץוחַא ,ןזח ַא ןעוועג
 ,טרעגנוהעגוצ קרַאטש עילימַאפ יד טָאה םעלַא

 -רַא ןביוהעגנָא טָאה רע ואוו עקָארק ןייק קעוַא השמ זיא טייהרעגניי
 רע זיא ךיג .טפנוקוצ דנוב טנגוי ןיא ןרָאװשג ןגיוצעגניירַא זיא ןוא ןטעב
 -עג ַא טעטימָאק ןָאיַאר רעװעקָארק ןופ ןעמָאנ ןיא זיא ןוא וויטקַא ןרָאװעג
 ןופ ךעלטעטש יד רעביא רָאטקורטסניא ןַא יװ ןרָאפעגמורַא טייצ עסיוו
 ןייק ןעמוקעג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביױהנָא ןיא .,עיצילַאג-ברעמ
 .גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג ףכית רע זיא ָאד ךיוא ןוא עשרַאװ

 -ןצ דנוב טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רע
 ןייארַאפ-רעדעל םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא ,טפנוק
 -טנגוי רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא וויטקַא ללכב ןוא
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 עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .גנוגעוזַאב

 רעשידנוב רעד ןופ רעוט עּפורג רעד וצ טרעהעג טָאה רע .טפנוקוצ רעד ייב

 -טנַא ןיא םזימַאניד ןקרַאטש ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,טעברַא-רוטלוק יד ןפיטרַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא ןיא ,גנוגעװַאב יד ןעלקיוו

 הנותח רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ץרוק

 .ןטימ ןעמַאװצ קעװַא ריא טימ זיא רע .עקטסיטפנוקוצ ַא ,עטרבח ַא טימ

 .1939 רעבמעטּפעס ןט6 םעד עשרַאװ ןופ סױרַא זיא סָאװ ,םיטילּפ םָארטש

 עכעלטע ךָאנ .ענליוי ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא ןעגנורעדנַאװ ןכָאװ ךָאנ

 -רָאפ םיא גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה םישדח

 ןייק, טָאה רע .תוחילש רעקיטכיוו ַא טימ עשרַאװ ןייק ןייגוצקעװַא טגיילעג

 יד ןריפוצסיוא ןעװעג םיכסמ ךיילג ןוא ןוטעג טשינ "גיוא ןטימ לטניּפ

 ךיז רע טָאה םולשב .הנכס-סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,תוחילש

 רעביא םעד ךָאנ ןוא רעשיטעװָאס-שיװטיל רעד רעביא טלגומשעגרעבירַא

 ןטרָאד .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא ץענערג רעשיצַאנ-שיטעוװָאס רעד

 -ידרערעטנוא רעוויטקַא רעד ןיא ןיירַא דלַאב זיא ןוא ןבילברַאפ ןיוש רע זיא

 .טעברַא רעש

 סעיצַאטרָאּפעד עלַא ןופ טײרדעגסױרַא זיא סע יװ ךיז טָאה ןַאמּפױק השמ

 ןענופעג ךיז רע טָאה דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןתעב .סעיצַאדיװקיל ןוא

 ךָאנ רע טָאה דנַאטשפױוא ןופ געט עטשרע יד .ןסנעבעט ןופ טיבעג ןפיוא

 -נוא רעד ןופ טפַאשרעײטשרָאפ רעד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז שינָאפעלעט

 רעדעי זיא םעד ךָאנ רעבָא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא גנוגעװַאב רעשידרערעט

 זיא דנַאטשפױאיָאטעג ןכָאנ טכירַאב ַא ןיא .ןדנואוושרַאפ םיא ןגעוװ רוּפש
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 טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןשיווצ ןעוועג זיא ןַאמפיוק השמ זַא ,העידי ַא ןעוועג

 -ילַאנַאק-רעסַאװ רעשידרערעטנוא רעד ךרוד ןעמוקַאבסױרַא טוװאורּפעג ךיז

 זעמוקעג זיא טיוט רעמַאזטלַאװג ןייז זַא ,ךעלגעמ .ןעמוקעגמוא זיא ןוא עיצַאז

 ,ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא

 רעטוג רעד ,טסידנוב רעירט רעד ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה יױזַא

 טָאה סָאװ ַאמפוק השמ רעלופרָאמוה ןוא רעקיטסולסנבעל רעד ,רבח

 .שטנעמ ןוא טלעװ ףיוא טקוקעג םזימיטּפָא טימ קידנעטש

 גרעבסגילק השמ

0 

 ןָאסלעדנעמ לקנַאי

 ןענייז עמַאמ-עטַאט ענייז ,עשורַאוו ןיא 1902 רעדָא 1902 ןיא ןריובעג
 ךיי רעשידיסח רעמורפ ַא רעירפ -- קחצי רעטָאפי רעדו .ןטסידנוב ןעוועג

 זיא -- רעריפ ענייז ןוא דנוב םוצ ןדנובעגוצ שידיסח-םורפ רעטעּפש ןוא

 -ידנענידרַאפ-ּפַאנק רעמערָא ןַא ןעוועג

 1 - - ...."6 יא עמַאמ יד ,רעטעברַא-רעדיינשו רעק

 | ק יי -עגו ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןברָאטשעג םיא
 טָאה םיא ץוחַא ,דניק ןיילק ַא ןעוו

 רָאג ,עלעדיימ ַא ךָאנ טזָאלעגרעביא יז

 רעטעּפש טָאה סָאװ) דניק לציּפ ַא

 .(טפנוקוצ .ב .י םוצ טרעהעג -ךיוא

 27 סעלעקנַאי ןרָאװעג ךיג זיא סַאג) יד
 (/ + -צרָא ןַא ןיא ייז ןבָאה טניואוועג .םייה

 -נוא טימ טעוועקיּפעגנָא ,טנגעג) רעמ

 רעקירעהעצ ןָא ןשטנעמ-טלעוורעט

 -ניק ענייז טגנעדבורַאפו רע טָאה החגשה

 .ב .י רעֶד טשינ ןעווש .,ןרָאיײירעד

 -- ןגָאז טפָא רע טגעלפ -- טפנוקוצ
 -יוװערַאמ ַא ןסקַאװעגסיױא ךיא טלָאװ

 טײקרַאבקנַאד ןייז טָאװה רע .?רעכ

 -עלנייו:עגנורעסיוא ןַא ןיא טקירדעגסיוא

 ,"ןצענערג ןָא; עקַאט ,טייקיירטעג רעכ

 ןיא ,יירעדיינש וצ ךיוא ,ןטעברַא זעגנַאגעג עלעקנַאי זיא ירפ ץנַאג
 רעד ןופ -- הביבס רעיינ ץנַאג 'ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רע טָאה טַאטשקרעוװ
 ןוא טייקנייש וצ גנַארד רעכעלריטַאנ ןייז .טפַאשרעטעברַא רעטריזינַאגרָא
 טיימ ןסיירעבזיא לָאז רע זַא ,וצרעד טריפרעד טכייל טָאה ,סרעכעה סעּפע וצ
 -רעטעברַא רעד טימ ןטפעהַאב ןבעל ןוא בייל טימ ךיז לָאז ןוא ?סַאג; רעד
 ןייק זיא םיא רַאפ דנוב-טנגוי םוצ געוו ןייז ןענופעג ךיג טָאה רע .הביבס
 יד דמערפ ןעוועג ןצנַאג ןיא זיא םיא .רעווש וצ ןעוועגו טשינ טעברַא םוש
 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,שזיטסערּפ ןכעלנעזרעּפ ןופ גנולעטשנייא

 טי



 טשינש םיא לָאז סָאװ טעבורַא ַאזַא ןעוועג טשינ ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג
 רעצרוק ַא ךָאנ רע זיא רענייז טײקוװיטקַא רעקיזָאד רעד קנַאד ַא .?ןטסַאּפ
 -וצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוװו ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טייצ
 .טפנוק

 יד ,עכעלטנגוי םלוע ןטיירב םייב טבילַאב ןרָאװעג ךינו זיא עלעקנַאי

 רעד ןיא .רעכעליירפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא רע סָאװ ,ןעוועג זיא הביס-טּפיױה
 ןוא ץיוװ ַא טימ גנומיטש יד טרעדנעעג רע טָאה עיצַאוטיס רעטסרעוווש
 זיא רע סָאװ רַאפרעד רעלוּפָאּפ ןעוועגג רֶע זיא רקיע רעד .,לטרעווכיילג
 טשינ ללכב טָאה רע .,רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ לַאװק) רעקידלדורּפש ַא ןעוועג

 רע טָאה ץלַא ףיוא ,ךעלטרעווכיילג טימ רָאנ ,רעטרעוו ןייק טימ טדערעג

 טלגנירעגמורַא ןציז ןטנויֶא יד ןיא ןעז םיא ןעמ טגעלפ| טפָא ,לדיל ַא טַאהעג

 לאומש 'טסירָאלקלָאפפ רעד .ךעלדיל עיינ ןענרעל ייז ןוא עכעלטנגוי טימ
 לַאירעטַאמ ךעלטייז רעטרעדנוה ,ןזָאלּפָא טשינ טושּפ םיא טגעלפ ןַאמהעל

 ,ןבירשרַאפ םיא ןופ רע טָאה

 -ביל טימ םיא ןעמ טָאה יױזַא) עלעדנעמ זיא ץרָאי רעקיצנַאווצ יד ןןיא
 טכַאמ רעד רַאפ ,רעלעיציפָא רעד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא (ןפורעג טפַאש
 ,טייצ ענעי ןעוועג זיא'ס .רעקעוו-טנגוי ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןכַאמ רָאטקַאדער םעד ןֹוא לַאנרושז םעד ןריקסיפנָאק טפָא טגעלפ ןעמ ןעוו
 -טנַא; רַאפ עמרוט רָאי ַא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןָאסלעדנעמ זיא .ןסעצָארּפ
 טָאה ,ןציז רָאי ַא ךָאנ ןעמוקעגסױרַא . .הכולמ רעשיליוּפ רעד "ףדערנגעק
 -ַאיצָאס ַא ןוא דיי ַא ןופ ןעגנובעלרעביא ערעטיב יד ןגעוו טדערעג טשינ רע
 ,םישזער ןרענָאיצקַאער ַא ןופ הסיפת רעד ןיא טרַאּפשרַאפ זיא רע ןעוו ,טסיל
 עשיליוּפ :רעדיל ללש א הסיפת רעד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע רָאנ

 -יוו ,סעידָארַאּפ עשיטילָאּפ ,רעדיל ערענָאיצולָאװער ,רעדיל עשידיי ,רעדיל
 ןציז רע טגעלפ גנואיירפַאב רעד ךָאנ גנַאל זכָאוװ ..וו .זַא .א רעדיל עקיצ

 ,רעדיל רצוא םעד ייז ןענרעל ןוא גרַאוװג ניי טימ טלגנירעגמורַא ןטנווֶא יד ןיא
 ,הסיפות ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ

 -עגנָא טָאה רע רָאנ יוװ .תוקחד ןיא טבעלעג קידנעטש טָאה עלעקנַאי

 ןעניואוו; ןעגנַאגעג דלַאב רע זיא ,טיורב לקיטש ןקורט ַא ףיוא ןענידרַאפ ןביוה
 ,גנוניואוו רעמערָא ןַא ןיא ץעגרע לטעב א ךיז ןעגנודעג) ,.ה .דו ,*ךיז רַאפ
 טפָא ץנַאג רע זיא םעד ץוחַא ,רענידרַאפ רעּפַאנק א ןעוועג זיא רע רעבָא
 -נוא ךעלשּפיה רע טָאה טלָאמעד ,זָאלסטעברַא ןכָאװ עצנַאג ןעגנַאגעגמורַא

 רע זַא ,ןלייצרעד וצ ןצעמע ץלָאטש וצ ןעוועג זיא רע ,טרעגנוהעגורעט

 ךיז טָאה ןעמ זיב ,ןפָאלשו וצ ואוו לקניוו ןגייא זַא טשינ טָאה רעדָא טרעגנוה
 .וצרעד ףוס ַא טכַאמעג ןוא טסואוורעד קילעפוצ םעד ןגעוו

 ןעוועג זיא רע .קילייה םיא ייב ןעוועג זיא ןשָארג:עיצַאזינַאגרָא רעדעי
 זיא .(עשרַאװ ןופ טָאטשרָאפ ַא) עגַארּפ ןיא טעטימָאק-טנגוי ןופ רעייטשרָאפ
 רע טָאה יײװמַארט ןטימו ןרָאפפ ףגעוו ; סופ וצ ןעגנַאגעג ןיהַא ךָאוװ עדעי רע
 .רעטעמָאליק עכעלטע ןופ ךלהמו ַא ןעוועג זיא'ס שטָאכ ,ןרעה טלָאװעג טשינ

 "מַארט ףיוא טלעג ךעלטפַאשלעזעג ןבעגסיוא טעוװ 'רע ,טסייה סָאוװ --
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 ;םיוא טראפ; רע זַא ,ןסייהעג סע טָאה םיא ייב) ןעגנַאגעג רע זיא --- ? ןעייוו
 ,(סיפ) ייוצ ענעגייא יד -- 711 רעמונ יײװמַארט

 ַא טנָאמרַאפ טָאה רע .רענדער 'רעוויטקעפע ןַא ןעוועג) זיא עלעקנַאי
 "ביוא ןוא ענובירט רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו .םיטש עװָאסַאב עפיט
 -נעמש .סנַאנָאזער ןלעיצעּפס ַא טימ טכליהעגּפָא יז טָאה .םיטש ןייז ןביוהעג
 ךיוא עקַאט זיא רע ."םלוע ןטסָארּפ, םוצ ןדער וצ יוװ טסואוועג טָאה "שלעד

 טנגעג ַא -- ןָאיַאר רענלַאמכָארק םוצ טעטימָאק ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג

 רָאנ ,טײקנלַאפעג עפיט ןוא טייקמערָא עפיט טזיוהעג ןעמַאזוצ ןבָאה סע ואוו
 רעדניק יד וצ ןדער וצ ךַארּפש ַא רַאפ סָאוװ טימ טסואוועג טָאה "עלעדנעמש
 -פיוא טָאה סָאװ ,ךורּפש םעד טנעקעג טָאה רע רָאנ ןוא ענלַאמכָארק ןופ
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא .רעצרעה ערעייז טנפעשג
 ךיז ןבָאה ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ןעוו ,ןלַאפו ייר  ַא טנַאקַאב ןענייז גנוגעווַאב
 ןוא עכעלצונ ךעלטפַאשלעזעג ןרָאװעג ןענייז ,ןביוהרעד ןוא טרעטיילעגסיוא
 -טנעצ ןרעוו ןבירשרַאפ ןענעק תוכז "סעלעדנעמש ףיוא .ןשטנעמ עקידריוו
 -עגסױרַא ןענייז סָאוװ ,טנגעג רענלַאמכָארק ןופ עכעלטנגוי עכלעזַא רעקיל

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגונײרַא ןוא עטָאלב-טלעוװרעטנוא רעד ןופ! ןרָאװעג ןסיר
 -רָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס א ןופ הביבס רעשילַארָאמ רענעביוהרעד רעד
 ,עיצַאזינַאג

 רעטרעקיוהעגנייא ןַא לסיב ַא טימ ,רעקידרענייב ַא ,סקואוו ןלעטימ זופ
 ,םינּפ ןפיוא טפעה ןפרַאש ַא ןוא ּפָאק ןטמירקעגסיוא ןַא לסיב ַא טימ ,עציײלּפ
 קידנעטש ,םַאר רענעטָארד רעסייוו ַא ןיא טמַארעגנייא ןלירב עקרַאטש טימ
 טנפעעג טָאה רע רָאנ יוװ .ןח טימ לופ ןעוועג) ךָאד 'רע זיא --- ןקעטש ַא טימ
 -סקלָאפ קיציּפש ,גולק ,ףרַאש ַא סעּפע ןָאטעג גָאז ַא טָאה ןוא ליומ סָאד

 רעדעי ןוא םיא םורַא טײקמערַאוװ ַא סעּפע ןפַאשעג דלַאב ךיז טָאה ,לטירעוו

 הנותח עלעקנַאי טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,טַאהעג ןרעג רַאפרעדי םיא טָאה
 ,4 .מונ סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא עלהריד ןיילק ַא זעגנודעג ךיז טָאה רע .טַאהעג

 -עג רע טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע'ס .,רעשל ןיא ןעוועג זיא דיירפ  ןייז
 ,דניק ַא ןרָאװעג ןריובעג םיא ייב  זיא ךיג .םייה עמערַאוו ,ענעגייא ןַייז טַאה
 .ןסקַאוװעג רעמ| ךָאנ זיא קילג ןייז .עלעדיימו ַא

 ךיז טָאה דנוב רעד ןוא ןלױּפ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעד ךָאנ
 ,גנוגעוװַאב עשידרערעטנוא ןַא ןלעטשוצפיוא טעברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיג
 עטסכעלרעפעג ןוא עטסרעווש יד ןֹופ ענייא ןעמונעג ךיז ףיוא "עלעדנעמעש טָאה

 -יא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןֹופפ רעירוק רעד ןרעוֶי וצ : סעבַאגפיוא
 ייר ַא ןלעטשוצפיוא קירוצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה רע .ץניוװָארּפ רעד רעב
 רָאג רעדָא ןענַאב יד טימ ןרָאפ סָאד .סעיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ ןוא עשידנוב
 "שלעדנעמע .תושפננ תונכס טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא סופו וצ ןייג
 לטעטש זןופ| סופוצ ןייג טגעלפו רע .ןקָארשעגּפָא טשינ רַאפרעד רעבָא ךיז טָאה
 -עג ןענייז סע ואוו ,סעציילּפ יד ףיוא *לפָאטרַאקק לקעז ַא טימ ,לטעטש וצ

 -רַאפ םעדו רעטנוא רעבָא ,טיורב לבעל יַא ןוא לפָאטרַאק עתמא לסיב ַא ןגעל

 םעד בילוצ זיולב טשינ רע זיא סופ וצ ןעגנַאגעג ,ןכַאז י"ענהפירטפ ענעדייש
 ןעגנערבוצסיוא טשינ ידכ ךיוא רָאנ ,רעלדנעהספרָאד ַא יװ ןעזסיוא לָאז רע
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 רעטעמָאליק 20-15 ַא ןײגװצּפָא םיא ייב ,ןטעליב"ןַאב ףיוא טלעג שיאייטרַאּפ

 רעטלעג -יײטרַאּפ "ןרידנַאּפשרַאפ ,, יו ,ךַאז ַאזַא יבגל טייקיניילק ַא ןעוועג זיא
 ןַאב רעד טימ *ץירּפ ַא יויש ןרָאפ ןוא

 ,לטעטש ַא ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ טרַאה ,"ריצַאּפש, ַאזַא תעב לָאמ ןקיא
 טָאה רע זַא ,טעגרהעצ יױזַא םיא ןוא טּפַאכעג םיא ןטידנַאב עשיצַאנ ןבָאה
 םיא ןבָאה סיצַאנ יד ,עשורַאוו ןייק ןעמוקקירוצ טנעקעג רעקידעבעל ַא םיוק

 ,טולב טימ ןעייּפש ןביוהעגנָא טָאה 'רע ןוא ןעגנול יד טקַאהעגרעטנזא

 עמוס עשּפיה ץנַאג ַא ענליוו ןופ טקישעגוצ ןעמ טָאה געוומוא ןַא .טימ

 טָאה ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה "עשלעדנעמק ןעוו .ןלייה וצ םיא טלעג

 ןוא טניירעצ ךיז רע טָאה ,םיא רַאֿפ לעיצעּפס טלעג ענליוו ןופו טקישעג

 יד ,"עיגעליוװירּפא ַאזַא םיא טמוק סע סָאו!רַאפ טשינ סייוו 'רע זַא ,טגָאזעג

 ןעוו .קוצָאװטָא ןייק טקישעגסױרַא טלעג םעד רַאפ םיא טָאה עיצַאזינַאגרָא

 טָאה ,םײהַא ןעמוקעג קירוצ 'רע זיא ,ןרָאװעג רעסעב לסיב ַא םיא ןיא סע

 רעד סָאװ ,ןטַאטשרַאוװ-רעדיינש עוװיטַארעּפָאָאק יד ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא

 טקוקעג טשינ .2ָאנשעל ףיוא טריזינַאגורָא טָאה טעטימָאק-טנגוי רעשידנוב

 רעשידרערעטנוא טימ ןעמונרַאפ רעטייוו ךיז 'רע טָאה ,טיײקנַארק ןייז ףיוא

 -מוא טײרּפשרַאפ) טָאה ,"ךעלטפניפ, עכעלטע טימ טריפעגנָא טָאה ,טעברַא

 ,וד ,זַא .א רוטַארעטיל עלַאגעל

 סעיצקַא-גנוטכינרַאפ עשיצַאנ עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 ,רָאי 5 ַא ןעוועג טלַא ןיושי זיא סָאװ ,לרעטכעט ןייז עלעקונַאי טָאה ,עשורַאװ ןיא
 עלעטיווק ַא טגײלעגנײרַא ןטרָאד ןוא זלַאה ןּפיױא ןָאילַאדעמ ַא ןעגנַאהעגנָא

 רע ןוא ,עקירעמַא ןיא סרעטעפ ייווצ טָאה דדניק סָאד זַא ,טפירשפיוא ןַא טימ
 ,סרעוט-טפנוקוצ רעװעשרַאוװ ייווצ ןופ ןסערדַא ןוא ןעמענ יד ןבעגעגנָא טָאה
 קילג ַא טפערט רעמָאט -- .קרָאי-וינ ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ
 זַא ,קיאור ךיא ןיב ,טגָאזעג "עלעדנעמ/, טָאה ,ןבעל טביילב דניק סָאד ןוא

 םיא זיא קילג סָאד ךיוא רעבָא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טגרָאזרַאפ ןייז טעוװו סע
 "סעיצקַא עשיצַאנ עטשרע יד ןופ רענייא ןיא .ןעוועג טרעשַאב טשזינ
  לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןָאסלעדנעמ עלעקנַאי זיא עשרַאװ ןיא

 רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא ןענייז ייז ןוא ןרָאוװעג טּפַאכעג
 רעװעשרַאװ ןפיוא ןיוש וליּפַא .עקנילבערט ןופ ןרעמַאק"זַאג יד ןיא ןדיי
 ןוא טייקיטומ יד ,טזָאלרַאפ טשינ טסייג/ ףמַאק ןייז םיא טָאה ץַאלּפ-גַאלשמוא

 ןבעגעג םיא ןבָאה "עלעדנעמש ןרעטנומ ןוא ןגולק-סנבעל ןופ ןלַאפנייא יד

 יד ןיא געט רָאּפ ַא ןײגנײרַא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז טייקכעלגעמ יד זיולב
 רעד .,רעמ טשינ רעבָא --- "בעל, געט רָאּפ ַַא ךָאנ ןעװעטַאר ןופ ,סענָאגַאװ
 ;ןדנעװּפָא םוצ טשינ ןעוועג זיא ףוס

 .ק .מ ןוא ,? .?



 גרעבדלָאג השמ

 ןופ ןוז ַא -- רשא עשוהי רעטָאפ רעד .ןישולַאק ןיא 1904 ןריובעג
 רעטומ יד ךיוא .שודקה-דיי ןופ סוחי ןייז ןגיוצעג טָאה -- בר רעקצָאטס
 עדייז ריא .םינבר ןופ טייק עגנַאל ַא ךיז רעטניה טַאהעג טָאה עטיא עטלַא
 ןוא םלוע-תיב רענישולַאק ןפיוא להוא ןַא ןיא ןגעלעג זיא עלעמהרבא בר

 ערעדנַא ןוא רעדורב ,רעטומ ןיוז טימ (סקניל רעטשרע) השמ

 רעדולגטו מ-החפשימ

 ףליה ןטעבעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ךעלטיווק ןפרַאװנײרַא ןיהַא ןגעלפ ןדיי

 ןוא רעמורפ-שיטַאנַאפ ַא ןעװעג זיא רעטָאפ סהשמ .תורצ ערעייז עלַא וצ

 ןענרעל קידנעטש טגעלפ רע .םייה רעד טימ טריסערעטניא קינייוו ךיז

 זיא --- ןירעבעג-הסנרּפ יד -- רעטומ יד .רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא םתס רעדָא

 ןענרעל וצ רעדניק יד טקיטומרעד טָאה יז .עכעלטלעוו רעמ ַא ןעוועג

 ןליפַא יז טָאה רעטעּפש .רעכיב עשידיי ןענעייל ןוא םידומיל עכעלטלעוו

 -רָאפ ןענייז בוטש ריא ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןפלָאהעגוצ וויטקַא

 -- ןפורעג יז טָאה'מ .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנועיז עשידנוב ליפ ןעמוקעג

 .דנוב ןופ עמַאמ יד

 12 םיוק .תוקחד טשרעהעג דימת טָאה עילימַאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 רע .הסנרּפ ןפַאש וצ טנַאה ַא ןגיילוצ טזומעג ךיוא השמ טָאה ,טלַא רָאי

 .ןרָאק ןלָאמ וצ לכעלימ-טנַאה ַא ןעיירד רעדורב ןרעטלע ןייז ןפלָאהעג טָאה

 רעד תעב המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא סע זיא ןעוועג

 -ָאברַאפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,גנורינָאיצַאר רעד בילוצ .עיצַאּפוקֶא רעשטייד

 א ףיוא ,םייהעג ןוט טזומעג ןעמ טָאה טעברַא ערעוװש יד .הכאלמ ענעט

 ןעיירד קעװַא השמ זיא ,רעײרד-דָאר ַא *ןַאמכַאפ, ַא קידנרעוװ .לביטש-םעדיוב

 .רעכַאמ-קירטש  ַא ייב דָאר סָאד

 רעסיורג רעד בילוצ רעבָא ,רדח ןיא ןעגנַאגעג השמ זיא רָאי 10 זיב

 סעּפע ןגעו ןרעלק ןיא ןענרעל סָאד ןסייררעביא טזומעג רע טָאה טיײקמערָא

 -עברַא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב .,ןענידרַאפ
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 ןגיוצעגוצ 1918 ןיא םיא טָאה רעדורב רערעטלע ןייז .רעיירד-דָאר ַא ,רעט
 השמ טָאה םיורגלימ לארשי טימ ןעמַאזוצ .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ
 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ רעטעּפש זיא סָאװ ,דנוב םעניילק ַא טריזינַאגרָא
 .עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ רעשידנוב

 א
8 2 

 ןעמ טָאה סָאד .טסילַאעדיא ןַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא גרעבדלָאג השמ

 טָאה דנוב ןופ רעריפ יד וצ .ןוט ןוא ןדייר ןייז ןיא ןקרעמַאב טנעקעג טכייל
 ,טסואוורעד ךיז רע טָאה ,גניי רָאג ךָאנ ,טעטעיּפ עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ רע
 תואצוה ףיוא טלעג ןייק .ץעלדעש ןיא גנוזעלרָאפ ַא ןבָאה ףרַאד םעדעמ זַא

 רע טָאה .טלָאװעג טשינ רע טָאה ןצעמע ייב ןטעב ,טַאהעג טשינ רע טָאה
 ןעגנַאגעג ,ץעלדעש ןייק סופ וצ סטכַאנ וצ קיטיירפ ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז
 רעביא ,טניה עזייב טימ רעפרעד רעביא גָאט ןבלַאה ַא ןוא טכַאנ עצנַאג ַא
 ןדיר סמעדעמ .ץעלדעש ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,רעדלעוו עלעקנוט

 רעבָא ,ןייטשרַאפ טנעקעג רע טָאה ךָאנ ץלַא טשינ .טפושיכרַאפ םיא טָאה
 ןצרַאה ןיא רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז .המשנ ןייז טמערַאװעג ןבָאה דייר סמעדעמ
 .ןעמעדעמ רַאפ דובּכה-תארי ןוא עביל עקרַאטש ַא ןגָארטעג

 דנוב ןופ רעוט עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג השמ זיא ךיג רָאג
 רעשידנוב רעד טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאה לעיצעּפס .ןישולַאק ןיא
 רעד ןעוװעג זיא רֶע .ףיקס ןיא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא :טעברַא-טנגוי
 עיצַאזינַאגרָא ףיקס רעשימַאניד ןוא רעסיורג רעד ןופ רעריפ רעטנעקרענָא
 -עג ךס ַא ךיוא ןוא טנעיילעג ןוא טנרעלעג ךס ַא טָאה רע .ןישולַאק ןיא

 רעקעוו -טנגוי ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא ןבירש
 .גנוטייצ-סקלָאפ רעניילק רעד ןופ ןוא

 .רעכַאמנשַאמַאק ַא ןעוועג השמ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 .רעריזירפ ַא ןרָאװעג ןוא ךַאפ סָאד ןטיבעג רע טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ
 ןוא ןענידרַאפ טנעקעג סָאװ ּפַאנק רע טָאה לטעטש ןעמערָא םעד ןיא רעבָא
 -רעבוט ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רע זיב .טרעגנוהעגרעטנוא שּפיה טָאה רע
 ןייז טכַאװשעגּפָא טשינ סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא טָאה סָאד רעבָא .זָאלוק
 טָאה רע .טעברַא רעכעלשּכַאשלעזעג רעד ןיא טעּפמיא ןייז ןוא טײקוװיטקַא

 .רענדער רעקיצרַאה ,רעטוג ַא יװ ןוא רעוט ַא יו טנכייצעגסיוא ךיז
 ןײרַא דלַאב זיא רע .עשרַאװ ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז השמ טָאה 1921 ןיא

 רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע :טעברַא רעוויטקַא רעשידנוב רעד ןופ רטנעצ ןיא
 -רַאפ ןופ רעציזרָאפ-עציוו ,ןייארַאפ-רעריזירפ ןיא עּפורג רעשידנוב רעד ןופ
 טָאה ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא קיטעט רעייז ןעוועג ךיוא זיא ןוא אפוג ןייא
 רע טָאה 1938 ןיא .ןטעברַא ערעדנַא ןוטעג ןוא ןזיירק-טנגוי טימ טריפעגנָא
 -טנגוי ןוא ףיקס ןופ ןירעוט עוויטקַא ןַא -- סיל לחר טימ טַאהעג הנותח
 : .טפנוקוצ דנוב

 ןיא ןבילברַאפ יורפ ןייז טימ רע זיא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 -עג לחר טָאה ,1939 רעבמעטּפעס ןיא ,גנורידרַאבמָאב רעד תעב .,עשרַאוז
 ענעי ןיא .עדירפ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה ייז סָאװ ,עלעדיימ ַא ,דניק ַא טַאה
 -סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ ףור ןכָאנ ךיילג ,גרעבדלָאג השמ טָאה געט
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 טָאה סָאװ ,רעקידיײטרַאפ עקיליוויירפ עּפורג ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,גנוטייצ

 םיא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,טָאטשרָאפ רעװעשרַאוװ ַא ןיא עיציזָאּפ ריא טַאהעג
 רע זַא ,רעביא ןביג ,עשרַאװ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד תעב ןעזעג טלָאמעד
 םזימיטּפָא ןוא םזַאיזטנע רענעריובעגנייא ןייז .ןוחטב טימ לופ ןעוועג זיא
 .געט ערעטצניפ עקיזָאד יד ןיא וליפַא טזָאלרַאפ טשינ םיא ןבָאה

 -עטַאט ןכלעוו וצ ,דניק סָאד .תוקחד ןיא טבעלעג רע טָאה ָאטעג ןיא
 ןברָאטשעג זיא ,טייקכעלטרעצ ךס ַא רעייז טימ ןגיױצַאב ךיז ןבָאה עמַאמ
 ןשיוצ ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא רע .ןגָאלשרעד טשינ ןהשמ סע טָאה ךָאד
 -עג ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא עטסוויטקַא יד
 ןטערטרַאפ טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעטיירב רעשיטָאטש) וויטקעלָאק םוצ טרעה
 -סיורַא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .(ןכַאפ ערעדנוזַאב יד
 טנַאקַאב אמתסמ זיא טײקוװיטקַא ןייז .דנַאטשרעדיװ ןופ גנוזָאל יד טקורעג
 עטסיל רעד ףיוא טלעטשעגפיורַא םיא טָאה יז ןוא ָאּפַאטשעג רעד ןרָאװעג
 טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סרעוט עשידרערעטנוא עוויטקַא יד ןופ
 עצרַאװש יד,) 1942 לירּפַא ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןסָאשרעד ןוא
 עשיצַאנ יד ןעו .עקנילבערט ןיא ןדיי יד ןריפסיורַא ןרַאפ ךָאנ (?טכַאנ
 ,ןריטסערַא םיא גנוניואוו ןייז ןיא ןיירַא טכַאניב טעּפש ןענייז רעדרעמי
 יד ןוא -- ןייגטימ םיא טימ ליוו יז זַא ,טרַאּפשעגניײיא ךיז יורפ ןייז טָאה
 ןדייב ייז ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא ..ןוטעג בילוצ סָאד ריא ןבָאה םיחצור
 .עקצילעמרַאק ןוא יקּפילָאװָאנ ןסַאג יד ןופ קע םייב עטעדרָאמרעד ןענופעג

 "בוט-לזמ, ןגירשעגניירַא געט ענעי ןיא ןדיי ןבָאה לטעטש-םייה ןייז ןיא

 ןיא ןברַאטש וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,םענעברָאטשעג ַא ןופ ןײרַא רבק ןיא
 ןברַאטש וצ היכז יד טַאהעג טָאה גרעבדלָאג השמ ךיוא .םייה רענעגייא ןייז
 ףיוא םוקמוא ןייז ןופ טרָא סָאד ןוא עטַאד יד ןוא טנעוו עשימייה ענייז ייב
 .ר .ש ,טנַאקַאב ןענייז םשה-שודיק

 יקסווָאקטָאנ המלש

 ,טנגעג רעקסניּפ ,עלעטָאמ לטעטש ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג
 ךַארּפש עשיאערבעה יד טנעקעג טוג ןוא ליכשמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 טָאה רע .רערעל רעשיאערבעה ַא ןעוועג עקַאט זיא ןוא ,רוטַארעטיל ןוא
 רע .עשטייד יד ךיוא יוװ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיסור יד טנעקעג ךיוא
 וצ ןליוומוא ןא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעקיטּפעקס רעגולק ַא ןעוועג זיא
 -יצ ַא ןרעוו וצ ןייפ וצ ןעוועג זיא ליפעג סנעמעוו רעבָא ,תובהלתה רעטסוּפ
 .רעקינ

 ייז ,ןיז 3 ןוא ןרעטלע יד ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ-יקסוװוָאקטָאנ יד
 טשינ רעכיז ןבָאה ןוא ,ךעלגעמרַאפ ןייז וצ ןופ טייוו רעייז ןעוועג ןענייז
 :קיטכיזרָאפ רעייז ןייז וצ טייקידנעװטיונ עמענעגנָאמוא יד טליפעג לָאמנייא
 ַא ןפיוק ואוו זיוה ַא ןעועג סע זיא ךָאד .תוסנכה עטצענערגַאב ערעייז טימ
 ןרעה רעדָא רעטַאעט ַא ןיא ןייג יו טקנוּפ ,שינעפרעדַאב ַא ןעוועג זיא ךוב
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 -עג ַא טימ שטנעמ רעלַאקידַאר ַא ןעוועג זיא רעטָאפ סהמלש .טרעצנָאק ַא

 -עלַא רֶע טָאה ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .טייקיטכערעג רעלַאיצָאס רַאפ ליפ

 רעבָא ,דנוב ןרַאפ בור יּפ לע) סעטסיל עשיטסילַאיצַאס ףיוא טמיטשעג לָאמ

 .(.ס .9 .9 רעד רַאפ ךיוא לָאמלייט

 רעטסטלע רעד ייס .רעדירב יירד יד ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג זיא המלש

 -רעליש ערעייז ןיא ןעוועג ןענייז ,בוקַאי -- רעטסלטימ רעד ייס ,ץַאנגיא --

 עדייב .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ ןרָא-

 רעבָא ,רעדילגטימ עטסוויטקַא יד ןופ ןעוועג עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןענייז

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ליײטנָא ןויטקַא רעייז ןבעגעגפיוא רעטעּפש ןבָאה

 עגניי ערעייז ןרעו טעמדיװעג טזומעג טָאה עיגרענע רעייז ןעוו ,גנוגעוװַאב -

 ןבילבעג רעבָא ןענייז ייז .ןוטעג ןבָאה ייז סָאװ ,טעברַא רעד ןוא תוחּפשמ |

 ןענייז ייז טייו יוװ ףיוא ןפלָאהעג םיא ןבָאה ןוא דנוב ןופ רעגנעהנָא עיירט

 "וקעגמוא ייז ןענייז סעילימַאפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,דנַאטשמיא ןעוועג סע -

 .ןלױּפ ןופ עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב ןעמי

 ןַא ןיא ןסקַאװעגסיױא ןרָאי עטסירפ ענייז ןופ ןפוא ַאזַא ףיוא זיא המלש

 -ורַא רעד וצ ננואיצַאב רעטנעגילעטניא ןוא רעשיטירק ַא ןופ רעפסָאמטַא !

 עמַאס םוצ ,עיזַאנמיג ןיא רעליש רעגניי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו .טלעוו רעקימ

 -טימ רעֶד ןָא טשיִנ רעכיז ,רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס-

 טלָאמעד רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,רעדירב ערעטלע ייווצ ענייז ןופ גנוקריוו

 עיצַאזינַאגרָא-טנגי :ףתעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעװעשרַאװ רעלַאגעל-בלַאה

 .טפנוקוצ

 -רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ ןטייצ עשיטירק רעייז ןעוועג ןענייז סָאד

 ,המחלמ רעד.ןופ ףוס םוצ ןסַאמ עשידיי יד ןופ טיונ עפיט ,ןליוּפ:ןיא גנוגעװַאב

 רעד ךָאנ דנַאלסור ןיא טעשעג סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןסיוומוא ןוא סעיזוליא !

 עשידיי יד ןסיוטש וצ טגיילעגפיונוצ ךיז ןעמַאזוצ ןבָאה ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 .ןעמערטסקע עשיטילָאּפ ןוא עקיטסייג עכעלרעפעג ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסַאמ

 עגניי עּפורג רעד וצ טרעהעג טפנוקוצ רעד ןיא טָאה יקסווָאקטָאנ המלש

 ךיז ןפרַאד ייז זַא ,קפס ןטסנעלק םעד טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ָארּפ רעשיגָאגַאמעד זייוולייט ןוא רעלענָאיצָאמע זייוולייט רעד ןלעטשנגעק

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ץנעדנעט רעשיטסינומָאק

 תוירחַא ןופ ליפעג ןסיורג ַא טימ ,שטנעמ רערעטכינ ַא ןעוועג זיא המלש

 ןַא ןופ רעייפ םעד טימ ןדנוצעגנָא טכייל טשינ ךיז טָאה רע .תונשקע ןוא

 ךיז טכייל טשינ טָאה רע .שַא זיולב רעביא ךיז ךָאנ טזָאל סָאװ ,םזַאיזוטנע

 -עגסיוא ףרַאד יז זַא ,טביולגעג טָאה רע ןעוו ,עבַאגפיוא ןֵא ןופ טגָאזעגּפָא

 טָאה סָאװ ,ןדעי ייב יורטוצ ןסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע .ןרעוװ טריפ

 -טימ עקידנריפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא לענש רעייז .טנעקעג םיא

 .עשרַאװ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ רעדילג

 "עג לָאמעלַא םיא טָאה סעיסוקסיד ןופ קיטקעלַאיד רעד וצ יװ רעמ

 עגנַאל ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא ןילַא .טעברַא רעשיטקַארּפ וצ ןגיוצ

 "רַאװ ןופ טנעדוטס סלַא ןיוש רע טָאה ,גרעב ןוא רעדלעוװ ןיא ןגולפסיוא

 -רַאפ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביױהנָא ןיא טָאה רע סָאװ םוקינכעטילָאּפ רעוועש
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 -רַאןרענָאיּפ יז ןביוהעגנָא ,רעינישזניא ןַא ןופ םָאלּפיד םעד טימ טקידנער

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןשיװצ גנוגעװַאב-טרָאּפס ַא ןעיובסיוא ןופ טעב

 -ייווצ ןייז ןרָאװעג זיא ןרעטשענגרָאמ דנַאברַאפ-טרָאּפס רעד ,ןליוּפ ןיא טנגוי

 עליטש ןופ עּפורג ַא טימ רע זיא עטכעלש ןיא ןוא ןטייצ עטוג ןיא .םייה עט

 רעומ עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ (סטכער ןוֿפ רעטירד) יקסווָאקטָאנ .ש

 | .ןרעטשנענרָאמ רעוועשרַאוו ןופ

 גייוצ םענייש ןוא ןסיורג ןופ רעיוב רעטסיירטעג רעד ןעוועג ןטסַאיזוטנע

 עגנַאל יד ךָאנ ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עגניי ,ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןופ

 יד ףיוא ,ןלַאז:קיטסַאנמיג יד ןיא ןבעל רעדנַא ןַא ןענופעג ןהעש-טעברַא

 -טנפע יד ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .ןרעטשנגרָאמ ןופ רעדלעפ-טרָאּפס|

 עקינייו רעייז יד וצ טרעהעג ןרעטשנגרָאמ ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עכעל

 ערעייז ןגעוו ןסעגרַאפ לייו ַא ףיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי ןעוו ,געט

 א סלַא זיולב טשינ טייקנייש ןעזעג ןבָאה ןוא ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש

 -עגייא ערעייז ןופ ןליּפש ןוא ןטירטסױרַא עקיטכערּפ ןיא רָאנ ,םולח ןלעבָאנ

 | יי ,רעטכעט ןוא ןיז ענ

 םינּפ סַאלב ךעלגנעל ַא ,רוגיפ עקנַאלש ַא ,סקואוו ןלעטימ ןופ רעכעה

 רעבָא ,דלימ ןוא ןסַאלעג ,קיאור קידנעטש ,רילָאק ווילָא ןופ ןײשּפָא ןַא טימ

 ןעוועג רע זיא -- רָאמוה רַאפ שוח ַא טימ ןוא סולשַאב ןייז ןיא טסעפ דימת

 רָאי עכעלטע זיא יקסווָאקטָאנ המלש רעינישזניא ,רבח רעכעלרע ,רעטוג ַא

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג

 -טלעו רעטייוע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןרָאי רעקיסיירד יד ביױהנָא ןופ

 גנולײטּפָא רעװעשרַאװ רעסיורג רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא המחלמי

 זיא המלש .ןרעטשנגרַאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 ךיוא זיא רע .ןרעטשנגרָאמ ןיא טעברַא ןייז בילוצ ךעלקילג רעייז ןעוועג
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 ןוא (קיצרעה עשַאטס) יורפ רענייש ַא ןופ ןַאמ רעכעלקילג ַא ןעוועג
 ,1935 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעכלעוו ,ןוז םעניילק ַא ןופ רעטָאפ ַא

 יקסווָאקטָאנ המלש ןפָארטעג טָאה תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד
 -ָאס רעד ךרוד טריּפוקָא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,עדיל ןיא 1940 ץרעמ ןיא

 ןטריפוקָא-יצַאנ ןיא ןעוועג ןענייז דניק סָאד ןוא עשַאטס .ײמרַא רעשיטעוו
 -ַאזטלַאװעג םעד ןטימעגסיוא טשינ טָאה יירד יד ןופ רענייא ןייק .עשרַאװ
 ב ל ,1943 ןוא 1941 ןשיװצ טיוט ןעמ

 ןַאמצײװ קעינעב

 רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עמערָא רעייז ייב 1912 םורַא עשרַאװ ןיא ןריובעג

 טָאה יז .רעדניק עניילק טימ ןבילברַאפ זיא עמַאמ יד ןוא ןברָאטשעג ירפ זיא

 ,ןטעברַא-בוטש ענעדיישרַאפ| ןוט ךרוד ןבעל ףיוא טנידרַאפ םיוק-םיוק

 טלַא זיא רע ןעוו ,רעדיינש ַא וצ רעל רעד ףיוא קעװַא זיא קעינעב

 טפנוקוצ דנוב טנגוי םוצ געוו ןייז ןענופעג ךיג טָאה רע .רָאי 12 ןעוועג

 רעד וצ ןוא ןייארַאפ-דיײלקַאב םייב עיצקעס-טנגוי רעד וצ ןענַאד ןופ ןוא

 ןיא ייס וויטקַא רעייז ןרָאװעג רע זיא טייצ רעצרוק .ַא ךָאנ ,לוש-טנווָא

 -עציוו ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עיצקעס-טנגוי רעד ןיא ייס ,טפנוקוצ רעד

 םָארגלימ לארשי ןוא (רַאטערקעס) סור ךענעה טימ ןעמַאזװצ .רעציזרָאפ

 רעד ןופ סרעוט עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא (רעציזרָאפ)

 ,ללכב ןליוּפ ןיא עיצקעס-טנגוי רעלענָאיסעּפָארּפ רעטסערג רעקיזָאד

 ךיג זיא ןוא ויטקַא רעייז ןעוועג קעינעב זיא טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 -ערּפ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג (המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב) ןרָאי עגנַאל

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןוא .טעטימָאק ןופ םוידיז

 .ןלױּפ ןיא טפנוקוצ .ב .י ןופ) .ק .צ ןיא רעטערטרַאפ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא
 טָאר-לַארטנעצ םייב גנולײטּפָא-טנגוי רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג קיטייצכיילג

 רעד ןופ ךיוא רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 -ַאט זיא סערעטניא-טּפיוה ןייז .טַאר-דנַאל םייב גנולײטּפָא-טנגוי רעלַארטנעצ

 ןעוועג קרַאטש ךיוא זיא רע שטָאכ ,טעברַא עלענָאיסעפָארּפ יד ןעוועג עק-

 -גנורעלקפיוא רעלערוטלוק רעד ןיא ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןיא טרישזַאגנַא

 ,טעברַא

 -טנַארַאפ ןוא ןרעטכינ ,ןכעלכַאז ַא ןופו ּפיט ַא ןעוועג זיא ןַאמצייוו רבחח |

 ךיז קידנעטש טָאה ןוא טייקכעלטקניּפ טַאהעג ביל טָאה רע .רעוט ןכעלטרָאװ

 ןַא ןעוועג קיטייצכיילג זיא רע .םיללכ עטסעפ טיול ןעלדנַאה וצ טסיילפעג;

 טקידנעעג טָאה רע יוװ םעד ךָאנ .ךַאפ ןייז ןיא רעטעברַא רעטנכייצעגסיוא-

 םייב ןסרוק"טנווָא-רעדיינשוצ יד ןיא ןטערטעגנײרַא רע זיא ,לוש-טנווָא יד

 .ךַאפ ןייז ןיא טריציפילַאװקסיוא ךיז הדמתה רעטסערג רעד טימ ןוא טרָא
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 ןייארַאפ-רעטעברַא-דיילקַאב רערועשרַאוװ ןופ עיצקעס-טשנגוי רעד ןופ רעוש

 סקנול רעשייווצ ןַאמצייוװ .בו --- ןייארַאֿפ ןופ רעריפ טומ ןעמַאזוצ

 .וור רעטשרע ןוֿפ

 גנוטכיר-"רעייווצ, רעד ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש א ןעוועג זיא קעינעב
 .טפנוקוצ רעד ייב טייקיטעט ןייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד .דנוב ןיא
 רעכעלרעניא ןופ עיצַאוטיס רעקיאייווצ רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא זיא רע
 טלכיורטשעג טשינ לָאמנייק טײקלַאיָאל רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עיציזָאּפָא

 ;עלדנַאה וצ יוִי סקעדָאק ןרָאלק ַא טעברַאעגסיוא ךיז רַאֿפפ טָאה רע .ןרָאװעג
 יבגל טכילפ יד רעדָא סערעטניא םעד רעכעה טלעטשעג לָאמ עלַא טָאה רע

 ןיא וליפַא ,גנוטכיר ַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד רעביא גנוגעװַאב רעצנַאג רעד
 ,סעיסוקסיד עלענָאיצקַארפ עטסקיציה יד ןופ טייצ רעד

 רענייא ןעוועג רע זיא ,עשרַאוװ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעד ךָאנ

 ןעיובוצפיוא קירוצ טעברַא רעד וצ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ

 רעייז ןעוועג ריא ןיא זיא רע .עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ עשידרערעטנוא ןַא

 -עלמוא יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ייב ןעזעגו טפָא םיא טָאה ןעמ ןוא וויטקַא

 -ץּפש םניא .טעטימָאק ןשידרערעטנוא ןופ רעייטשרָאפ ַא יוו סעּפורג עלַאג

 -יילק  ןיא ,ּפַאש סנעבעט ןיא טעברַאעג רע טָאה ָאטעג) ןופ) דָאירעּפ ןקידרעט
 עטשרע יד ןופ רענייא ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רע .עטסָארּפ ףיוא ָאטעג םענ
 -טסיטפנוקוצ ַא) יורפ ןייז ןעמוקעגמוא ךיוא זיא'ס .1942 רעמוז ,?סעיצקַא;
 ,דניק רעייז ןוא (עק

 .ק .מ



 ןײטשנייא הכרב ןוא הרופצ

 -עג) טייצ רָאי ַא ףיוא רשפא טקורעג ןעוועג ןענייז ,דעטסעווש ייווצ
 קידנעמש .גניליווצ ַא יו ייז ןבָאה טקוקעגסיוא ,(1915-1914 םורַא ןריוכ
 ףיוא) לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ : ןעמַאזוצ ןעוועג

 טפנוקוצ ןיא -- רעטעּפש ןוא ףיקס ןיא ןײרַא ןעמַאזוצ ,(26 ענלַאמכָארק

 ,טנַאקַאג לחר ,ןיוטשניװא הרוּפצ ,סור ךענעה : סטכער ןופ

 .ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ קידנעטש טעמכ ןוא רָאכ-טפנוקוצ ןיא ןעגנוזעג ןעמַאזוצ

 ןעװעג ייז ןענייז רעטקַארַאכ ןטיול .סנירעדיינש ןעוועג ךיוא ןענייז עדייב

 -עגקירוצ ַא ןעוועג זיא ,ערעטלע יד ,הכרב :ןּפיט ענעדיישרַאפ ייווצ רעבַא

 זיא הרוּפצ .עשיטַאמגעלפ ַא לסיב ַא ןוא עקידנגייווש ,עליטש ,ענעטלַאה

 טמַאטשעג .עשיגרענע ןוא עקידוועריר ,עקידעבעל ַא :ךוּפיה רעד ןעוועג

 .עילימַאפ רעמערָא רעבָא רעשידיסח ,רעקידובכב ַא ןופ ייז ןבָאה

 -טימ ַא ,רָאכ-טפנוקוצ ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ַא ןעוועג זיא הרוּפצ

 ַא ןוא (26 ףָאהנעמַאז ףיוא) בולק-טפנוקוצ ןופ גנוטלַאװראפ רעד ןופ דילג

 םוצ (ןירַאטינַאס ַא יװ) טרעהעג טָאה יז ;טַאירַאטערקעס ןופ ןירעטעברַאטימ

 .רעקעוו-טנגוי ןופ עיסימַאק-עסערּפ רעלַארטנעצ רעד וצ ןוא םרוטש-טפנוקוצ

 -עג קידנעטש ןטרָאד ןוא ןרעגַאל-טפנוקוצ עלַא ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה יז

 ןייא ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ שיטקַאפ טָאה יז .טמַא ןװיטקַא ןַא טַאה

 ,וא טַאטשקרעװ ןיא טעברַא רעד ץוחַא .גנומענרעטנוא-טפנועוצ עכעלטנפע
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 -רַאפ ןבעל טשער ץנַאג ריא יז טָאה ,םייה רעד ןיא טעברַא רעקיטיונ רעד

 -עג קידנעטש זיא הרוּפצ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ הביבס רעד ןיא טגנערב

 -נעטש זיא הכרב ןוא -- שינעעשעג רעקיטכיוו רעדעי ןופ רטנעצ ןיא ןעוו

 ןופ םַאטש ןטסעפ םעד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ,ןעגנַאגעגטימ ריא טימ קיד

 .עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעטגייווצרַאפ ןוא רעסיורג רעד

 ךיז הרוּפצ טָאה ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא זיא טָאטש יד ןעוו

 .טפנקוצ רעשידרערעטנוא רעד ןיא טעברַא רעוײטקַא וצ טלעטשעג דלַאב

 טלַאטשנַא-ריזירפ ןוויטַארעּפָאָאק ַא ןצַאשעג מפנוקוצ יד טָאה 1940 ביוהנא

 רַאפ טעברַא לסיב ַא ןפַאש וצ ליצ ַא רַאפ טַאהעג טייז ןייא ןופ טָאה סָאװ

 -גַא רעד טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,רעריזירפ עכעלטנגוי עזָאלטעברַא יד

 עכעלטגנוי .רעוט עשידרערעטנוא יד דַאפ טקנוּפ-ףערט ַא יו טנידעג טלַאטש

 -ּפָא ייברעד ןוא ןריזַאר רעדָא ןרעש ךיז טשרמולכ ןעמוקעגניײרַא טרָאד ןענייז

 ןטרָאד זיא הרוּפצ .ןטכירַאב ןבעגעגרעביא רעדָא סעיצקורטסניא ןעמונעג

 זיא'ס ןכלעוו ךרוד ,שטנעמ רעד ןעװעג זיא יז ןוא *ןירעריסַאק;א יד ןעוועג

 ןכָאנ .סעיצַאמרָאפניא ןוא סעיצקורטסניא ןופ שיוטסיא רעד ןעגנַאגעג

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג טַייצ ַא ךָאנ יז זיא טלַאטשנַא-ריזירפ םעד ןכַאמרַאפ

 -רָאּפעד עסיורג יד ןבייהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעו .טעבֹרַא רעשידרערעטנוא

 ,קירבַאפ סצלוש ןופ טיבעג ןפיוא ןענופעג ךיז יז טָאה 1942 ןיא סעיצַאט

 ,סיוא טזייוו ,יז טָאה דנַאטשפיוא-ָאטעג רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 ריא טימ זיא טקַאטנָאק ןייק רעבָא ,טרָא ןבלעז ןפיוא ןענופעג ךיז ץלַא ךָאנ

 -מוא זיא יז ױזַא יו םיטרּפ ?ייק טנַאקַאב טשינ ןענייז'ס .ןעוועג טשינ ןיוש

 ןופ רענייא תעב רעירפ ךס ַא ןעמוקעגמוא זיא הכרב רעטסעווש ריא .ןעמוקעג

 .ק .מ ,.סעיצַאטרָאּפעד עטשרע יד

 יקסנירטסָאק רעדירב
 רעסיורג רעד -- סיקסנירטסָאק יד ,ןעוועג ייז ןענייז רעדירב ייווצ

 יד ןיא ןפור טצריקרַאפ) יז ןעמ טגעלפ ױזַא ,"קעטסָאקש רעניילק רעד ןוא

 -רעד ןענייז רעדירב ייווצ יד .ןסקַאװעגפיוא ןענייז עדייב ואוו  ,ןזיירק-ףיקס
 טסידנוב ַא -- עטַאט רעד ,בוטש רעכעלטלעוו-שידיי ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 רעשידיי רעד ןיא טקישעג ייז טָאה --- עשרַאװ ןיא טניואוועג ןוא קסניּפ ןופ

 .,ףיקס ןיא ןטרָאד ןופ ןוא לוש-סקלָאפ
 ןעוועג קידנעטש זיא רוחב רענעזעלַאב רעטסנרע ןַא -- רערעטלע רעד

 עטסרעווש יד ןריטוקסיד רע טגעלפ טייקטכייל טימ  .קיטילָאּפ ןיא טכַאקרַאפ
 -יצ רועיש ַא ןָא טימ רעסעומשטימ ןייז ןטישרַאפ ייברעד ןוא ןעמעלבָארּפ
 טנעלפ) טייקרעכיז טימ ."טלעוו ַא טסואוועגש טָאה רע .ןעלקיטרַא ןופ ןטַאט
 רעד ןביילב טלָאװעג קידנעטש ןוא טקנוּפדנַאטשו ַא םענייז ןקידיײטרַאפ רע
 -עג לסיב ַא הרבח טָאה טייקרעכיזטסבלעז ןוא תונשקע ןייז .רעטכערעג
 יוװ ייס לייוו ,ןסיירנייא טלָאװעג טשינ םיא טימ ןעמ טָאה ליפוצ ,ןקָארש
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 עקיטייצירפ סקעטסאק .רעגיז רעד עיסוקסיד רעדעי ןופ סױרַא רע טגעלפ

 זיא רע סָאװ ,םעד ןופפ ןעמונעג ךעלכעזטּפיוה ךיז טָאה טייקרעכיזטסבלעז

 -יסיירד יד ןיא זיא רעטָאפ ןייז .החּפשמ ןייז ןופ ּפָאק רעד ןרָאװעג גניי רָאג

 דנַאלסור-טעוװָאס ןיא העיסנ-סלדנַאה ַא תעב ןרָאװעג טריטסערַא ןרָאי רעק

 רעד ןרָאװעג זיא רעטסטלע רעד .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש זיא ןוא

 -סעווש םעניילק ןוא רעדורב ןרעגניי םעד ,ןעמַאמ רעד רעביא סוּפורטוּפַא

 ,לרעט

 ןרעגניי ןייז ךיוא רע טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגעגרעביא ןוא וויטקַא

 -ירב ייווצ יד ןעזעג םוטעמזא עקַאט ןעמ טָאה .ןגױצעגנײרַא ןיהַא רעדורב

 זיא ןטייצ עטשרע יד ןיא ,ןרעגַאל-ףיקס ,ןבולק ,ןזיירק ףיוא :ןעמַאזוצ רעד

 טייצ רעד טימ רָאנ .ןטלַאהעגקירוצ ןוא ליטש ןעוועג קילאומש רערעגניי רעד

 רעדורב ןרעטלע ןייז וצ ןקולפיורַא טרעהעגפיוא קעטסאק רעניילק רעד טָאה

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא רע .ךיז רַאפ שטנעמ ַא ןרָאװעג ןוא

 סערעטניא טימ רעקידוועריר ,רעטפַאהבעל ַא .גנַאג םענעגייא ןייז קעויַא ןוא

 ץשיווצ טרָא ןַא ןברָאװרעד לענשי ךיז רע טָאה ,ןטעברַא עכעלטפַאשלעזעג רַאפ

 ןייז ױוװ טקנוּפ ,רע ךיוא ,תמא .ןעמֹוקַאב ביל םיא טָאה'מ .הרבח רעד

 ,טייקרעכיזטסבלעז עקרַאטש ַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,רעדורב רערעטלע

 ןעמונַאב לענש טָאה ,ןדייר ךיז וצ טזָאלעג טָאה קעטסאק רעניילק .רעד רעבָא

 רעטכייל םיא טימ ןעוועג עקַאט זיא ,ןעמיטשנייא ךיילג טנעקעג ןוא ןינע ןַא

 ,ןטעברַאוצטימ

 ערוטַאמ וצ טיירגעג ןוא טנרעלעג ךיז שיגרענע ןבָאה רעדירב עדייב

 טרידיווקיל ןוא ןלױּפ ןעמזנרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו וליפַא .עיזַאנמיג ןיא

 רָאנ ,ןענרעל סָאד ןסירעגרעביא טשינ רעדירב יד ןבָאה ,ןזעוו-לוש סָאד

 ךיוא ןבָאה עדייב .לוש-לטימ יד ןקידנע וצ טיירגעג ךיז רעטייוו םייהעג ןיא

 -ַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ךיילג

 ןופ ןזיירק-טנגוי ןיא טעברַאעג ייז ןבָאה ןבעגעגרעביא ןוא וויטקַא .עיצ

 ,סעיצקעל ,ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ןריזינַאגרָא ייז ןגעלפ ןטרָאד  ,ןָאיַאר רעייז

 .עסערּפ-טנגוי עלַאגעלמוא יד ןטַײרּפשרַאפ רעדָא

 -עגרעבירַא קילאומש טָאה טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא ךיוא

 -רַאפ רענעבעגעגרעביא ןוא רעטּפַאהנסיװעג ַא .רעדורב ןרעטלע ןייז ןגיטש

 ןיא רעלדניברַאפ עשידנוב עטסקיטכיװ יד ןופ ןרָאװעג רע זיא ,ןַאמסגנואיורט

 -רעד וצ ןעױרטרַאפנָא טעטימָאק רעשידנוב רעד) טגעלפ םיא .אפוג ָאטעג

 -יל ןוא סעיצקורטסניא ,ףליה ןגָארטוצרעדנַאנַאפ) ,םינינע עקיטכיוו ןקידייל

 טשינ .טַאהעג קעטסָאק רעניילק רעד טָאה ןליוו םענרעזייא ןַא ,רוטַארעט

 ןריטסערַא ןתעב לָאמניײא .ןגרָאזַאב וצ םיא רַאפ ןינע רערעווש ןייק ןעוועג

 ןוא געלשעג ַא טריצָאװָארּפ רע טָאה רוטַארעטיל רעמייהעג טימ עטרבח ַא

 טָאה ױזַא ,ןעמונעגרעטנוא סעּפע רָאנ ךיז רע טָאה .ןפָאלטנַא זיא עטרבח יד

 "עּפס .טקנוּפ םוצ טריפעגכרוד ןרעוו טעוװ ץלַא זַא ,רעכיז ןייז טנעקעג ןעמ

 טָאה'מ ןעוו ,סעיצקַא יד ןופ טייצ רעד ןיא טליײיטעגסיוא ךיז רע טָאה לעיצ

 -עגרעדנַאנַאפ רעדירב) עדייב ןענייז טלָאמעד .ןדיי יד ןריפסיורַא ןביוהעגנָא

 ןופ ּפַאש םעד ןיא ןגירקעגניירַא ךיז טָאה רערעטלע רעד .ןרָאװעג טלייט

 רעד .ןעניואוו ןביילברַאפפ טזומעג ןטרָאד ןוא סַאג עטסָארּפ ףיוא ןסנעבעט
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 ןעמַאזוצ "ָאטעג ןסיורג; םענעפורעג ױזַא ןיא ןבילבעג זיא קילאומש רעגניי
 ,לרעטסעווש ןייז טימ

 -עג רוחב' רעקירָאי-17 רעד ,קילאומש זיא ןעמַאמ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ
 רע .רעטסעווש רעקירָאי:14 רעד ןופ רעטיה ןוא רעגרָאזרַאפ רעד ןרָאװ
 ןעמענרַאפ ,סעדַאקָאלב עשטייד ןופ ןטלַאהַאב ,ןסע טימו ןגרָאזַאב ריא טגעלפ
 ןגיוצעגקירוצ טשינ ךיז רעבָא רע טָאה ייברעד .דניק ַא טימ יוו ,ריא טימ ךיז
 ,רעלדניברַאפ ַא ןבילבעג רעטייוו זיא רע .טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ
 וויטקַא ןעוועג .ןטרַאק-סטעברַא טימ ,סעיצקורטסניא טימ ןפָאלעג רעטייוו
 רַאפ ןבָאה ארומ טשינ טגעלפ רע .סעּפורג-ףמַאק עשידנוב עטשרע יד ןיא
 ןסיוורעד ,ָאטעג ןיא ןגעװַאב ךיז רע טגעלפ טייקרעכיז טימ .סעיצקַא ןייק
 ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ ןסײרסױרַא ןפלעה ןוא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןעמעוו ךיז
 ךיז טיירד קעטסָאק רעניילק רעד ױזַא יוװ ,ןרעדנואוו עלַא ךיז ןגעלפ רימ
 וצ ױזַא סָאד םיא טגנילעג יוװ .ןשטייד יד ןופ סױרַא טקישעג ױזַא סָאד
 עשטייד יד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןוא ,ָאטעג ןיא גָאט ןטימ ןיא ךיז ןגעװַאב
 ןייק טשינ ןוא טַאהעג רע טָאה שינעגייצ עלעיצעּפס ןייק טשינ ...טנעה
 טייצ עגנַאל ַא רע זיא ךָאד ,ןקעד םיא לָאז סָאװ ,ץַאלּפ-סטעברַא ןשטייד
 יד .,גניר רעד ןרָאװעג זיא רעלעמש רָאנ ,טייקיטעט ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא
 זיא קעטסָאק ךיוא ןוא ןעמונעגקעוַא רעמ ןוא רעמו ץלַא ןבָאה ןעגנוריפסיורַא
 .קעוװַא

 רעקנילבערט יד וצ רעדורב ןוא לרעטסעווש ןייז טימ ןעמַאזוצ קעוװַא
 / תעקדַאלװ ,ןרעמַאק-זַאג

 םָארטשרעסַאוװ השמ

 -יוה ַא ןעוועג זיא רע םגה ,ןפוורעג עלַא םיא רימ ןבָאה) ױזַא -- עלהזשמ
 ,םיא וצ טפַאשביל סיוא רימ ןבָאה ןעמָאנ ןייז ןגיוצרַאפ ,רעקיסקיוועג ַא ,רעכ
 ,ןעז לָאמ ןייא רָאנ םיא לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוועג טשינ זיא סע לייוו
 ,רעדורב ַא וו ןעמוקַאב| ביל טשינ םיא לָאז רע זַא

 -צניפ| ַא ןופ ,טײקמערָא רעטסערג סעשרַאװ ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע
 רעטָאפ ןייז ואוו ,ןיינ רעמונ סַאג עלימ עלָאמש ףיוא בוטש-רעלעק רערעט
 ךעלקיטש עטנערברעד-טינ ןופ קַאבַאט ןופ ןסָאריּפַאּפ טּפָאטשעגרעביא טָאה
 טָאה םעד ןופ .ןסַאג יד ףיוא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןסָאריּפַאּפ
 זיא סע סָאװ טסואוועג| טָאה עלהשמ ,טרענרעד םָארטשרעסַאװ החּפשמ ידו ךיז
 -טכַארטרַאפ ַא ןעז טנעקעג דימת ןעמ טָאה םינּפ לדייא ןייז ףיוא .טיונ ,רעגונוה
 ,םולח ןקידנעטש ַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא טלָאװ רע יוװ ,טייקטקנעברַאפ ַא ,טייק

 עלימ ףיוא לוש-שטיװעלַאכימ רעד ןיא טנרעלעג ךיז טָאה עלהשמ
 .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאוװעג זיא ,1
 ענייז טימ ןרָאװעג טמירַאב זיא עלהשמ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס
 -ףיקס ןיא ןוא לוש ןיא ןעגנוטיײצ-טנַאוװ עלַא .ןעײרעלָאמ ןוא ןעגנונעכייצ
 ןבָאה טנעוו-לוש עלַא ןופ ,רעדליב ענייז טימ טריצַאב  ןעוועג ןענייז בולק
 טשינ ךיז ןבָאה םיניבמ-טסנוק ןוא רערעל .ןעגנונעכייצ ענייז ןטכױלעגנּפָארַא
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 טנַאלַאט ןייז זיא קרַאטש רעדנוזַאב .טנַאלַאט ןייז ןופ ןבױלּפָא טנעקעג
 טגעלפ רע ןיהואוו ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג
 ןפלָאהעג רע טָאה ןטרָאד .רָאי ַא לָאמ ייווצ ןרָאפ טנוזעג ןכַאװש ןייז בילוצ

 "טסנוק םעד ןיא ןפלָאהעג ,ןעגנולעטשרָאפ יד רַאפ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמ

 .רעמיצ

 ןעמוקעג ןָאסנָארַא םוחנ רָאטּפלוקס רעד ןיא לָאמ ןייא זַא ,קנעדעג ךיא
 -רַא סעלהשמ ןעזעג ןוא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא טסַאצ וצ זירַאּפ ןופ
 ןעמענטימ ןגעװ ןדייר ןעמונעג טָאה רע ,ןרָאװעג טרעטסײגַאב זיא רע ,ןטעב
 .רעלָאמ עטמירַאב ייב ןענרעל ןענעק ךיז טצעוו רע ואוו ,זירַאּפ ןייק ןעלהשמ

 עשרַאװ ןיא לוש-טסנוק ַא ןיא רעבָא ,ןרָאפעג טשינ עלהשמ זיא זירַאּפ ןייק
 טנעקעג טשינ םיא ןופ ךיז ןבָאה רערעל יד .ןבעגענּפָא ָאי םיא ןעמ טָאה
 ןופ רָאּפ ַא טלעטשעגסיוא המחלמ רעד רַאפ) רָאי רָאּפ ַא טָאה רע ,ןביױלּפָא
 ןענואוועג ןבָאה סָאוװ ,ןעגנוטעברַאסיוא-רעּפוק ענייז ןופפ ןוא רעדליב ענייז
 טביולעג ןענייז קרַאטש רעדנוזַאב .ןזיירק-רעלטסניק ןיא גנונעקרענָא סיורג
 "ץלעגיוו סעלעקנַאי רעטנוא;) ןוויטָאמ-סקלָאפ ףיוא ןטעברַא ענייז ןרָאװעג

 .((ערעדנַא ןוא

 -סיוא-עלעדנעמא רעד ןופ טנעוו ידו טניישַאַב ןבָאה ןטעברַא סעלהשמ

 -רעדליב ןלעיצעּפס ַא טיירגעגוצ ךיוא טָאָה רע .ָאשיצ רעד ןופ/ *גנולעטש

 םליפ ןכעלנע ןַא .ישילשה ןימינב תועסמ ןופ (רעדליב-טכיולכרוד) םליפ

 ןטפוזעיכרַאפ .סמכילע-םולש ןופ טיירגעגוצ המחלמ רעד רַאפ רָאי ַא רע טָאה
 יי .לרעדיינש

 טריזיליבָאמ רע זיא ,רָאי 21 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,9 רָאי ןיא
 עלהשמ זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו ,ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג
 זיא רע .(קיצנַאד ייב) עטאלּפרעטסעוװ ןופ גנוקידייטרַאפפ רעד ייב ןעוועג
 רעד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ןזיויַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עטלייצעג יד ןופ ןעוועג
 רעטּפַאלקעצ רעד ןופ ךעלטשער יד טימ זיא רע ןוא גנורעגַאלַאב רעשטייד
 יד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ָאד .עשרַאוװ ןייק ןעמוקעג ײמרַא רעשיליוּפ
 טכַאלש רעד ןיא ,טָאטש-טּפיױה יד טקידייטרַאפ/ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולַײטּפָאדײמרַא
 ןגניי ןופ ןבעל םעד וצ טכַאמעג ףוס ַא ליוק עשטייד) ַא טָאה עשרַאװ רַאפ

 ,סַאג עלימ ןופ דניק-רעדנואוו ןטמולחרַאפ םעד ,רעלטסניק ןטריטנַאלַאט

 קעטַאלמ לסַאי

 יקסוװועשטַאכָאס לדיי
 טָאטש קע ןיא טבעלעג .עשרַאװ ןיא ןרעטלע עמירָא ייב 1914 ןריובעג

 -עז סגרעבנירג ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג .רעצעז ַא ךַאפ ןופ .קעזנָאװָאּפ ייב

 | .ַאקיפַארג יירעצ

 -גירּפש-רעמוז טימ רָאה עלעה ,ףוג רעקנַאלש ַא ,סקואוו ןרעכעה ןופ = |

 טיירג קידנעטש ,טגיילעגפיוא קידנעטש .םינּפ ןקידנעלכיימש ןפיוא ךעלעק

 ַא טליפעג ךיז טָאה םיא ייב ןדייר ןיא .לטרעווכיילג ַא ןרעה וצ .ןוא ןגָאז וצ

 .רעטוג ַא .רוטַאנ ןופ .עינָאריא עטכייל
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 ךרוד :ןגעוו ייווצ ךרוד ןעמוקעג רע זיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ
 -מיג רעד וצ טרעהעג טָאה רע ואוו ,ןרעטסשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעד
 -ןטסילקיצ רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא ןוא עּפורג-רעטסומ רעשיטסַאנ
 דנוב טנגוי ןופ זיירק ַא ןיא ןטערטעגניײרַא ךיוא רע זיא ןטרָאד .עיצקעס
 -ײטּפָא ץושטסבלעז רעד ןיא רָאטקורטסניא ןַא ןעוועג רעטעּפש ןוא טפנוקוצ
 -עברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ךרוד .םרוטש-טפנוקוצ גנול
 רעשידנוב רעד וצ טרעהעג ןוא דנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,רעט
 ,עּפורג-רעקורד

 םיא ןבָאה םירבח עטנָאנ יד יװ ,ַאכָאס לדיי רעדָא יקסװעשטַאכָאס לדיי
 ךיז ךַאז םוש ןייק טימ גנוגעווַאב רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא טָאה ,ןפורעג
 רע עכלעוו וצ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ דילגטימ ןסַאמ ַא .טנכייצעגסיוא טשינ
 ,המחלמ-טלעוו .רעטייוצ רעד ןיא ןגָאלשעג טָאה העש ןייז .טרעהעג טָאה
 ןגָארטעג טָאה רוחב רעכעליירפ רעד טָא סָאװ טקעלּפטנַא ךיז טָאה טלָאמעד
 ,דלעה ַא ןסקַאװעגסיױא זיא רע .ךיז ןיא

 ןייק קעװַא רע זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעד ךָאנ
 ןוא ןבילבעג רע זיא טָאטש רעד ןיא .קסירב ןייק ןטרָאד ןופ ןוא קָאטסילַאיב
 ,ןײרַא זיא ײמרַא עשטייד יד ןעוו ,1941 רעמוז זיב יירעקורד ַא ןיא טעברַאעג
 עמַאזיורג רעייז ןָא ןביוה סיצַאנ יד .םינָאלס ןייק קעװַא רע זיא טלָאמעד
 -רַאטש ַא ףיוא-טמַאלפ לדיי רבח ןקיטסולסנבעל ןיא .ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ
 ןיא קעװַא ייז טריפ ןוא םירבח עּפורג ַא טריזינַאגרָא רע .ףמַאק םוצ ןליוו רעק
 ,ןַאזיטרַאּפ ַא יו ןבעל ןייז ןָא ךיז טביוה סע ,דלַאװ

 ןשיווצ ןַאמ-סגנודניברַאפ ַא יו לָאר יד סיוא רע טריפ טייצ עטשרע יד
 -יישרַאפ ןיא טייקטסיירד ןייז סױרַא טזייוו רע .ןעגנולײטּפָא ענעדיישרַאפ יד
 -יא ןַא ןיא ךיז רע טקילײטַאב ןרעדנַא ןשיוװצ .ןתוחילש עכעלרעפעג ענעד
 ןענייז ןדיי ענעגנַאפעג יד .טנגעג רעמינָאלס ןיא לטעטש ַא ףיוא לַאפרעב
 .ןײרַא דלַאװ ןיא טריפעגקעװַא ייז טָאה'מ ןוא טײרפַאב ןרָאװעג טלָאמעד
 ןיא .רעדלעװ רענישטָאלָאװ יד ןיא לדיי רבח טביילב 1942 גנילירפ זיב
 -יא ןַא טכַאמעג ןעגנולײטּפָא-רעטילימ עשטייד עסיורג ןבָאה טייצ רענעי
 -רַאפ ןיא ןטישרעדנַאנַאפ ךיז טזומעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןוא לַאפרעב
 .רעטרע ענעדייש

 -נוא טנַאקַאב ןעוועג רענַאזיטרַאּפ יד ייב זיא רעכלעוו ,יקסװעשטַאכָאס
 .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא טלָאמעד טמוק ,ישזעי ןוא ַאשַאס ןעמענ יד רעט
 -ַאיב ןיא .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעקיטרָא רעד טימ ךיילג ךיז טדניברַאפ רע
 רעד ןופ ייזומ ןיא רעצייה-לסעק ַא יװ טעברַאעג לדיי טָאה ָאטעג רעקָאטסיל
 -עג ןופ ןלייט טעבנגעגסױרַא רע טָאה ,ןבעל סָאד קידנלעטשנייא .ָאּפַאטשעג
 ָאד ןביילב גנַאל .ָאּפַאטשעג רעד ןופ ףעש םייב טעלָאטסיּפ ַא ךיוא יװ ,רעוו
 ןיירַא רע זיא ןטרָאד .,דלַאװ ןיא קעװַא קירוצ זיא ןוא טנעקעג טשינ רע טָאה
 גנולײטּפָא עקיזָאד יד .סיוארָאפ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןיא
 -סילַאיב ןיא עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא ןעוועג זיא
 -ָאטעג רעד רַאפ רעוועג קיטש 22 טקישעגנײרַא טָאה סיוארָאפ .ָאטעג רעקָאס
 ,דנַאטשרעדיװ םוצ ןטיירגוצ ךיז ןפלָאהעג ריא ןוא ץושטסבלעז
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 סָאװ ,סיוארָאפ ןופ רידנַאמָאק רעד יקסװעשטַאכָאס טרעוו 1942 רעמוז

 רעטנוא .רעפמעק לָאצ יד טרעסערגרַאפ ןוא ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא

 -קַא קרַאטש ןעוועג ןעגנולײטּפָא-סיוארָאפ עכעלטע יד ןענייז גנוריפנָא ןייז

 עלעטעטש ןיא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא טימ קעװַא ךיז טזָאל ןיילַא רע .,וויט

 ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ יד טריפעגכרוד סָאװ:רָאנ טָאה'מ ואוו ,ןיזעטערעד

 -יַארקוא ,ןשטייד לָאצ ַא טעגרחרעד ןוא המקנ ןעמונעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 ,סיצַאנ יד טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןסור-סייוו ןוא רענ

 טָאה טייקטסיירד ןוא טפַאשיירט ,טפַאשטניירפ ןוא טיײקטושּפ ןייז טימ

 ךיז טָאה רע .רעפמעק-דלַאװ יד ייב טכַאמעג טבילַאב רידנַאמָאק רעד ךיז

 טוג ךיוא טָאה רע .םינינע עשירעטילימ ןיא טינעג ןייז וצ ןזיװעגסױרַא

 ,גנוטייצ:רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןעלקיטרַא ענייז טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג

 ערעדנוזַאב יד ןופ עיצַאנידרָאָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1943 ילוי ןיא

 "ָאס יירד ןעוועג ןענייז בַאטש ןטרינידרָאָאק ןיא .ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ

 -רַאּפ עשידיי יד ןופ רעריפנָא סלַא ,יקסװעשטַאכָאס ןוא ןרידנַאמָאק עשיטעוו

 ַאטסוּפַאק לַארענעג רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד ןופ רידנַאמָאק רעד .,רענַאזיט

 .סיוארָאפ טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהוצנָא טימַאב ךיז טָאה

 עקרַאטש ןופ לַאפרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 טסוגיוא 18 םעד

 ,עבָאזיא רעטנוא דלַאװ ןיא טכַאלש ַא ךָאנ ,רעטילימ שטייד ןעגנוליײטּפָא

 ןענייז ןכָאװ עקידרעטייו יד ןיא .ןטערטּפָא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןזומ

 ןיא ןשטייד יד טימ ןפמַאק ןעמוקעגרָאפ גנוריפנָא סיקסװעשטַאכָאס רעטנוא

 .רעדלעוו רעלסארּפוס ןוא רענישינק יד

 .טכַאלש עטסרעווש יד טריפעג סיוארָאפ טָאה 1943 רעבמעטּפעס 25 םעד

 -יילק רעד ןשיווצ ,דלַאװ רעבָאזיא ןיא ןלַאפעג טלָאמעד ןענייז רעפמעק ךס ַא

 -ַאכָאס לדיי רידנַאמָאק רעד ןעוועג ךיוא זיא ענעבילבעגנבעל לָאצ רענ
 םעד טלגנירעגמורַא ןוא דלַאװ ןיא רעפיט ןיײרַא ןענייז ןשטייד יד .יקסוועשט

 ,רידנַאמָאק רעשידלעה רעד ןלַאפעג ךיוא זיא טלָאמעד .רענַאזיטרַאּפ לפייה

 קרַאמ רעב טסינומָאק רעד :תואחסונ ייווצ ןַארַאפ ןענייז םעד ןגעוו

 -רעק רעטרעכעלעגכרוד רעד ןגעלעג זיא סיפ סרידנַאמָאק ןרַאפ, :טביירש

 -רַאפ ןעועג זיא טכַאלש יד .,עינַאפ ןירעפמעקטימ ןוא יורפ ןייז ןופ רעּפ

 ,ףיילש רענעגייא רעד ןיא ליוטסיּפ םעד טשוװעריקעגסיוא טָאה עשַאס ,טליּפש

 .אנוש ןופ טנעה יד ןיא רעקידעבעל ַא ןלַאפנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע
 -ַאיב יד ןופ דַאירטָא ןשינַאזיטרַאּפ ןופ רידנַאמָאק רעד ןעמוקעגמוא זיא ױזַא

 ןסייהעג טָאה רע ,תועט ַא זיא הנוי) *יקסװעשטַאכָאס הנוי -- ןדיי רעקָאטסיל

 "יא יד טקעד ַאשַאס; :טביירש יקסויששטעלק קחצי טסידנוב רעד ,(לדיי

 ענעבילבעגנבעל יד זיב ,גנַאל ױזַא רע טפמעק ןיילַא רענייא ןוא םירבח עקירעב

 -סױרַא טשינ טגנילעג סע רעבָא .ןעװעטַארוצסױרַא ךיז טגנילעג רענַאזיטרַאּפ

 .רעּפרעק ןייז ךרוד ןרעכעל ןליוק 7 .ַאשַאס רידנַאמָאק םעד ךיז ןעװעטַארוצ

 רעד זיא רעצרעה ענעכָארבעצ טימ ,רעיורט ןוא דובכ סיורג טימ ,טכַאנייב

 ...(קָאטסילַאיב ןופ ,מָאליק 32 ,דלַאװ ןיא) *ַאשַאס רידנַאמָאק םעד רבוק דַאירטָא

 -ַאר וצ טכער ןייק טשינ טָאה רע זַא ,עירָאעט ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע

 רַאפ ןָאטעג טשינ רעטיצ ןייק לָאמניק טָאה רע .ןבעל ןגייא ןייז ןעוועט
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 ןעמ זיא טײיהנזעװנָא ןייז ןיא .המקנ ןופ טנעמָאמ םעד טכוזעג רָאנ ,קערש

 -ַאב גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה המחלמ רעד ךָאנ ."רערעכיז סעּפע ןעוועג
 ,טייקשידלעה רַאפ גנונעכייצסיוא-הכולמ ַא םיא רַאפ טמיטש

 -רעּפוק לשרעה ,(קרָאי-וינ --- עשרַאוו) ןיישלעדע דוד ןופ עיצַאמרָאפנוא ; ,ב

 רצקורד עשידיי ןופ סקנּפ :'קסוועשטעלק קחצי .(קרָאו-וינ -- עשרַאװ) ןיומש

 ,רעבמעווָאנ 18 ,ננוטייצסקלַאפ : יקסוװוָאלדוּפ לביול .1940 עשרַאװ ,ןליוּפ ןיא

 עשרַאװ ,ָאטָצנ רצקַאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא רפִד : קרַאמ רעב .עשרַאוו- ,7

 .1947 רַאונַאי 19 ,קרָאי-וינ ,רטקצוװו רצד : טרַאה ,י+ ,0

 ןכנ. 52ץמגסת 0246: 1372142 1 228124402 181210800041600 8614, 1,002 1946.

 .ח ..ש י

0 

 ןַאמלרעּפ דוד

 ןלַאפעג -- 1905 ןיא (טנגעג רעצעלדעש) קַאנרַאס לטעטש ןיא ןריובעג

 .עשרַאװ ןופ טנָאנ 1942 גנילירפ ןשטייד יד טימ ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןיא
 -ףרָאד ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמערָא ןופ טמַאטשעג

 טנרעלעג ןרָאי-רעדניק יד ןיא .רעלדנעה

 ןרָאװעג ןוא ןטעברַא קעװַא ירפ .רדח ןיא
 וצ טרעהעג רע טָאה טייצ ַא .רעדיינש ַא
 1928 ןיא .גנוגעוַאב רעשיטסינומָאק רעד
 -וע עשיאיידיא ןַא ןעמוקעגרָאפ םיא ייב זיא
 -רַאװ רעד ןיא ןיירַא טערט רע ןוא גנורעד
 טרעוװ רע .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועש
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא רבח רעוויטקַא ןַא דלַאב

 -דײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא

 -ימ רעשידנוב רעד ןיא ךיוא יו רעטעברַא
 רעשיאיײטרַאּפ רעדעי ןיא םיא טעז'מ .ץיל

 ,גנומענרעטנוא רעכעלטנפע רעדָא עיצקַא

 טרָאפ ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ ןַאמלרעּפ

 רע ואו ,לטעטש:-טרובעג ןייז ןיא קירוצ

 -שידנוב רעקיטרָא רעד רַאפ ךס ַא ףיוא טוט
 "יוו ךיז רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .גנוגעווַאב-טנגוי ןוא רעשיאיײטרַאּפ
 ןיא ןעמונעג לייטנָא טפַאשיײירט טימ רעטייוו ןוא ,עשרַאוװ ןיא טצעזַאב רעד
 ,טייקיטעט רעשידנוב רעד

 עשרַאװ ןיא טכַאמעגכרוד דוד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב
 ןוא טריטרָאּפעד סיצַאנ יד ןבָאה דניק ןוא יורפ ןייז .םונהיג ןשיצַאנ םעד

 אנוש ןכעלקערש םעד ןבעגוצרעטנוא טינ ךיז טסילשַאב רע .טגנערבעגמוא
 -ַאזיטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא ןַאמלרעּפ .םעטָא ןטצעל ןזיב םיא טימ ןפמעק ןוא
 "וּפ רעד ןופ תונכש ןיא טרירעּפָא עּפורג יד .םירבח 20 ןופ עּפורג-רענ
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 עכלעוו תעב ,ןלַאפנָא ענעגנולעג עכעלטע ךרוד טריפ יז .טָאטש-טּפױה רעשיל

 ןעגנואווצעג ןעוועג רעפמעק עקיטומ יד ןענייז ףוסל ,ןשטייד לָאצ ַא ןלַאפ סע

 .רעדלעוו רעוװַָאשריבַאז יד ןיא ןעיצוצקירוצ ךיז

 ,העידי ַא ןעמוקעגנָא עּפורג רעד וצ זיא דלַאװ ןופ שינעפיט רעד ןיא
 -רענַאזיטרַאּפ יד .דנַאטשפיוא ןַא ןכָארבעגסיױא זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא זַא
 -ַאב רעפמעקיָאטעג יד טימ ןעמַאזוצ ידכ ,ןירַא טָאטש ןיא ךיז טזָאל עּפורג
 טָאה עשרַאװ רעטניה .טכַאלש ןיא ןלַאפ ןעמַאזוצ ןוא אנוש םעד ןענעגעג
 ךיז ןסָאלשַאב טרעוו'ס .געוו םעד טמיוצרַאפ גנולײטּפָא עטנּפָאװַאב עשטייד ַא

 טרעיוד יירעסיש יד .ףמַאק ןכיילג טשינ םעד ןעמענפיוא רָאנ ןעיצקירוצ טשינ
 -יטרַאּפ יד ייב עיצינומַא יד .תונברק ךס ַא ןלַאפ סע ןוא טייצ ערעגנעל ַא
 רעד זיב ןטסָאּפ ןייז ףיוא טביילב ןַאמלרעּפ דוד .סיוא ךיז טּפעש רענַאז
 -נײרַא טשינ ידכ ,ךיז רַאפ ּפָא רע טרָאּפש ליוק עטצעל יד .ליוק רעטצעל

 ףוס ַא רע טכַאמ ליוק רעד טָא טימ .טנעה סאנוש ןיא רעקידעבעל ַא ןלַאפוצ

 דוד טָאה ,עגר רעטצעל רעד זיב ןטסָאּפ ןפיוא ןביילב ןייז טימ .ןבעל ןייז וצ

 ןוא ןטערטוצּפָא רעפמעקטימ ענייז ןופ לייט ַא טכַאמעג ךעלגעמ ןַאמלרעּפ

 .ןעװעטַאר ךיז

 -עטַאמ ,ךובלמַאו רצשירָאטסיה :'יקסוועשטעלק .' ןוא רעכַאמרעדיילק : .ב

 -עברַא ןשידיו םענײמעגלַא ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ ןטנעמוקַאד ןוא ןלַאיר

 (208 םטמסט, 1/2182262, 1 101680, 1947 1. ;1048 עשרַאװ ,דנוב-רעט

 ה .ש י *

 יקסרָאסעסָאּפ לשרעה
 יד .,רעטעברַא-רעקעב ַא עטַאט רעד .,1920 יַאמ ןט1 םעד ןריובעג

 -רַאװ רעד ןיא טבעלעג .דנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא עמַאמ

 -רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא 1924 רָאי ןיא ,עגַארּפ טָאטשרָאפ רעוועש
 -וָאּפ, רעלעיציפָא רעד ןיא טנרעלעג טלָאמעד טָאה רע .ףיקס עיצַאזינַאגרָא

 ןירַא סַאלק ןייז ןופ רעדניק עלַא ןעייג גנוקריוו ןייז רעטנוא ,לוש "רענכעש
 סעשטיוועלַאכימ ןעמָאנ ןטימ זיירק ַא ןפַאשעג טרעוו ייז ןופ ןוא ףיקס ןיא
 דנוב טנגוי ןיא רעבירַא זיירק רעצנַאג רעד זיא 1927 רָאי ןיא .ךעלקינייא
 ןופ רעוט עטסיירט ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא לשרעה .טפנוקוצ
 -סלדנַאה -- ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב ןייז .עגַארּפ ןיא ףיקס ןוא דנוב-טנגוי

 ,רעטלעטשעגנָא

 ןייז טימ קעװַא לשרעה זיא ,עשרַאו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 טלַאה ןטרָאד ךיוא ,יצּפלָאטס ןייק רעטעּפש ןֹוא שטיװָאנַארַאב ןייק החּפשמ
 ,ןטסיטפנוקוצ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ךיז רע

 ןפיוא ןבילבעג רע זיא ,טנגעג יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 רע טָאה 1942 רעמוז ףוס .ןריציפָא עשטייד ייב טעברַאעג טָאה רע .טרָא
 -ניא ַאזַא טימ עלעטעצ ַא טזָאלעגרעביא ןוא ןסקיב ייווצ ןעמונעגוצ ייז ייב
 סָאד וצ ךייא םענ ךיא סָאװ ,הלווע ןַא ךייא וט ךיא זַא ,ךעלגעמ, :טלַאה

 -ַאב ךיז רימ ןלעװ גירק םעד ךָאנ דלַאב זַא ,וצ ךייא גָאז ךיא רָאנ ,רעוועג
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 לשרעה ,"קידלוש זיא'ס ןעמעוו רעוו ןעז רימ ןלעוװ טלָאמעד ןוא ,ןענּכעד

 טגיילעגרָאפ טָאה רע .,רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא קעװַא ןסקיב יד טימ זיא

 יצּפלָאטס ןיא רעגַאל-סטעברַא םעד ןלַאּפַאב וצ ןַאלּפ ַא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ םעד

 ַאװָאיל דיי רעד ,גנולײטּפָא רעד ןופ רידנַאמָאק רעד .ןדיי יד ןעיײרפַאב ןוא

 -יטרַאּפ ערעדנַא 4 ןופ שארב לשרעה ןוא םכסה ַא ןבעגעג טָאה ,קישטליג

 ןעיינש עסיורג ןוא טסערפ ערעווש ןיא .עיסימ ןייז ןריפסיוא קעװַא זיא רענַאז

 | ,רטעמָאליק טרעדנוה ןופ געוו ַא טכַאמעגכרוד עּפורג יד טָאה

 ןבָאה ןדיי 208 ןעװעג ןענייז סע ואוו ,ןעשזרעווס ןיא רעגַאל םעד

 לופ ןעוועג םורַא ןוא םורַא ןענייז םעד ץוחַא .ןשטייד עטנפָאװַאב 20 טיהעג

 ןייגוצכרוד הנכס עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא .רעניַארקוא ןוא ןשטייד טימ

 ןביילב ןסייהעג רענַאזטרַאּפ 4 יד רעבירעד טָאה לשרעה .לטעטש סָאד

 -נָא 1943 רַאונַאי 29 םעד רע זיא ןיײלַא ןוא שטיװַאי ףרָאד ןקידתונכש ןיא

 -רַאפ ןוא קַאטרַאט ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז טָאה רע .ןעשזרעווס ןייק ןעמוקעג

 טריזינַאגרָא רע טָאה ןטרָאד .אפוג רעגַאל ןיא קעװַא ןדיי יד טימ רע זיא טכַאנ

 -ניה ַא טקַאהעגכרוד ןוא ןטָארד יד ןטינשעגרעביא טָאה רע ,ןפילטנַא סָאד

 יירשעג ןשירעטסיה ַא בילוצ) טּפַאכעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .טנַאװ עטשרעט

 עקימורַא יד ףיוא ןעוועג ןיוש זיא לייט רעטסערג רעד תעב (יורפ ַא ןופ

 ,ןלַאפעג ןענייז ליפ .יירעסיש ַא טנפעעג ןבָאה ייז ןוא רעדלעפ עטיינשרַאפ

 ןדיי 80 רעגַאל ןיא ןענייז ןבילבעג .ןרעו וצ םלענ ןעגנולעג זיא בור םעד

 ןענייז ןדיי 140 .טעדרַאמרעד רעטעּפש גָאט ַא טימ ייז ןבָאה ןשטייד יד ןוא

 יז רע טָאה גרָאז רעטסערג רעד טימ .ןרָאװעג טיירפַאב ןעלשרעה ךרוד

 טגנערבעג ייז 1943 רַאורבעפ 4 םעד ןוא געט עכעלטע ןופ ךשמב טריפעג

 -ַאב ַא טרימרָאפ ייז ןופ ןעמ טָאה ןטרָאד .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעגַאל ןיא

 "סיוא זיא'ס רעכלעוו ,עטָאר עטירד יד ןעמָאנ ןרעטנוא גנולײטּפָא ערעדנוז

 ןוא ןשטייד טימ ףמַאק ַא ןעמענוצפיוא רעטעּפש געט 4 טימ ןיוש ןעמוקעג

 ןּפמוז ןוא סעטָאלב יד ןיא ןעמוקעגמוא טלָאמעד ןענייז ליפ .רעניַארקוא
 ,ןטלַאהוצסיוא ןעגנולעג זיא לייט ַא רעבָא

 -עג דימת זיא רעכלעוו ,יקסרָאסעסָאּפ לשרעה רבח ןשידלעה רעזנוא

 טשינ זיא ,אנוש ןגעק ףמַאק ןיא םישעמ עטסטגַאװעג יד ףיוא טיירג ןעוו

 סאנוש ַא ןופ טשינ רע זיא ןלַאפעג ןוא ,ןבעל וצ גנַאל ךָאנ טרעשַאב ןעוועג

 רעשיטעווָאס ַא ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד שירעטעררַאפ זיא רָאנ ,ליוק

 -יטרַאּפ רעשיטעווָאס ַא ןופ רידנַאמָאק רעד טָאה 1943 לירּפַא 7 םעד .טנַאה

 טכַאמעג טָאה דרָאמ רעד .ןסָאשרעד םיא -- ַאקנעשטנָאנַא גנולײטּפָא רענַאז

 טָאה לשרעה רעכלעוו טימ ,גנולײטּפָא רעשידיי רעד ףיוא םשור ןקרַאטש ַא

 ,טנגעג רעדנַא ןַא ןיא קעװַא זיא יז ןוא ,טריפעגנָא

 עפורג ַא ,רימ ןענייז ,1943 לירּפַא 12 םעד ,רעטעּפש געט 5 טימ

 זיא לשרעה ואוו ,עקנַאילמעז רעד ןיא ןיײרַא דלַאװ רעוואל ןיא רענַאזיטרַאּפ

 ,םישובלמ ןָא ,ןטקיטולברַאפ ַא ןגיל םיא רימ ןבָאה ןענופעג ,ןרָאװעג ןסָאשרעד

 רבקמ .הרובק ֹוצ ןעגנערב םיא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .שצוו עזיולב יד ןיא

 .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ םלוע-תיב ןפיוא דלַאװ ןבלעז ןיא םיא רימ ןבָאה ןעוועג

 ןעניי'ס רעכלעוו ףיוא ,הבצמ ַא טכַאמעג עזָאשזב ַא ןופ טָאה רעגָאװש ןייז
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 שרעה ןַאזיטרַאּפ רעשידלעה רעד טגיל ָאד :רעטרעװ יד טצירקעגסיוא
 ןיז ערע .לױק רעשירעדרעמ ַא ןופ ןלַאפעג זיא רעכלעוו ,יקסרָאסעסַאּפ

 .קנעדנָא
 ןפרָאװעגפױרַא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןבָאה םירבח עּפורג ערעסערג ַא

 לשרעה טסידנוב ןעגניי ןרעייט ןוא דלעה ןסיורג ןופ רבק ןפיוא ןע:ולב

 טכילריא ןרהא .יקסרָאסעסָאּפ
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 יקסניוויא עקנָארב ןוא רָאטקיװ

 -ָאב ןופ ןוז .לסירב ןיא 1910 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רָאטקיװ

 רעטומ ןוא רעטָאפ .,(רעטלַא רָאטקיװ ןופ רעטסעווש ַא) רתסא ןוא וװַאלסעל

 -- רעונ עשיטסילַאיצָאס עוװיטקַא ןעװעג ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןענייז
 -על) ,ס .ּפ .ּפ רעד ןיא ,קַאילָאּפ ַא ,רע

 "עג זיא עקנָארב .דנוב ןיא יז ,(עציוו
 -ַאפ ריא) עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריוב
 ,גנַאגטעּפש ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימ

 .(רעדיינש ןעוועג ןענייז ןרעטלש עריא
 -רַאװ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא יז
 "ייב .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועש

 "רעטעברַא רעד ןבעגעגרעביא -- עד

 עשיטסילַאיצָאס יד ןיא קיטעט ןוא ךַאז

 ,ןזיירק-ןטנעדוטס
 רעטיצ ַא ןָא ךעלגעמ טשינ זיא'ס

 "רעה ייווצ יד ןענָאמרעד וצ ןצרַאה ןיא

 קלָאפרָאּפ סָאד -- ןטלַאטשעג עכעל

 .המחלמ רעד .עקנָארב ןוא רָאטקיװ

 -רַאפ עשרַאװ ןופ ייז טָאה םערוטש

 ,שטיװָאקשָאדַאר לטעטש ןיא ןפרָאוװ

 ןיא ,32 סַאג עקסנעליוו ףיוא .ץענערג רעשיסור-שיליוּפ רעקילָאמַא רעד ןבעל

 יַאב ןוא ,טנגוי עשידיי עקיטרָא יד טָאה ,עלעביטש טצײהַאב טשינ ןיילק ַא

 יייז ייז ןיהואוו ,םייה עשירבח ןוא עקיצרַאה ַא ןענופעג ,םיטילט יד סרעדנוז

 טָאה סָאװ ,טייצ רערעטיב רעד ןיא רעצרעה יד ןעמערַאװנָא ןעמוקעג ןענ

 ערעדנַא רַאפ רעבָא ייז ןגעלפ ,עטרעמוארַאפ ןיילַא .זנוא ףיוא טקורעגנָא ךיז

 .רעטרעוו-טסיירט גונעג ןעניפעג קידנעטש

 ,רעטרעוו רָאּפ יד תודע ןגָאז דנַאטשוצ-טימעג ןקיטלָאמעד רעייז ןגעוו

 ךיז ןופ עיפַארגָאטָאפ רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא טָאה רָאטקיװ סָאװ

 וצ ןבירשעג 1941 רַאורבעפ 17 םעד (דליב סָאד ָאד ןביג רימ) עקנָארב ןוא

 סוג ױזַא טשינ זיא יז םגה ,עיפַארגָאטָאפ יד ריד קיש'כ, : רעטומ  ןייז

 ןרילרַאפ רימ ןוא הצע ןַא ךיז ןביג רימ ,טוג זיא ָאד זנוא .ןעמוקעגסױרַא

 .ַאקיװ .טפָא ביירש .קיצרַאה ךיד שוק'כ .םזימיטּפָא םעד טשינ
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 עניװַאל ַא יװ תולייח עשיטסירעלטיה יד ןבָאה ,1941 ינוי 22 םעד

 -רעד רעד טימ ךייר .דנַאלסור-סייו ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןסָאגרַאפ

 -רוטש ןרַאפ ןפיולטנַא טלָאװעג ךיוא לָאמ סָאד ןעמ טָאה ,עשרַאװ ןופ גנורַאפ

 רעבָא טָאה שרַאמ רעקישַאר רעייז .ןעײמרַא-רעלטיה יד ןופ ףירגנָא ןשימ

 ןביילב וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה הרירב תילב ןוא רענעלּפ ערעזנוא טציירקעג

 -ַאב רעשידיי רעקיטרָא רעד טימ לרוג רעזנוא ןדניברַאפ ןוא טרָא ןַא ףיוא

 ,גנורעקלעפ

 טכייל עקנָארב ןוא רָאטקיװ ןבָאה ,ןדיי רַאפ ָאטעג םעד ןריפנייא ןתעב

 ,ןטסירק סלַא ןבעל ןוא ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא ןבעל ןיײגרעבירַא טנעקעג

 -סקלָאפ ערעייז ןעוו ,ור ןיא ןבעל טנעקעג טשינ ,טלָאװעג טשינ סָאד ןבָאה ייז

 ,טעדרָאמעג ןוא טקינײּפעג ,טקירעדינרעד ױזַא ןרעו רעדירב

 רעד רַאפ טקנוּפ-עיצַאקינומָאק רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא שטיוװָאקשָאדַאר
 -ָאידַאר רעטריציפילַאװק ַא ףורַאב ןופ ,רָאטקיױו .,ײמרַא-חרזמ רעשטייד

 .רעקירטקעלע-טּפיוה סלַא שזַארַאג ןשירעטילימ ןיא טעברַא ,רעינישזניא
 :טעברַא-שזַאטָאבַאס טימ ךיז רע טמענרַאפ ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ דלַאב
 ןטימ ןיא ןקעטש ןביילב ןלָאז ייז זַא ,ױזַא ןענישַאמ-ָאטיױא יד טכיררַאפ רע
 ןשיגַארט םעד זיב ןעגנַאגעגנָא סָאד זיא ױזַא .ליצ םוצ ןייגרעד טשינ ןוא געוו
 ,1942 ץרעמ ןט11 ןופ גָאט

 -ינַאק יד ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא טלָאמעד זיא לטעטש עצנַאג סָאד
 רעד וצ ךעלנייוועג יװ טָאטשנָא .ןעלטיה יד ףיוא ּפעק-ןטיוט יד טימ ןלַאב

 יד לָאמ סָאד ןבָאה ןדיי 840 .םלוע-תיב ןפיוא ןעמעלַא ןעמ טריפ ,טעברַא
 ןסָאגעג םירעיוּפ עקיטרָא יד ןבָאה תעל-תעמ ריפ .,טעדרָאמרעד סעיטסעב
 -רעד טשינ לסיב ַא .סרעּפרעק עכעלשטנעמ יד ןענערברַאפ וצ ידכ ,ןיזנעב

 ַא זיולב .ןדיי לטעטש םנופ ןבילברַאפ זיא ׂשַא ןפיוה ַא ןוא רענייב עטנערב

 לייורעד ןביילב ,רעקרעװטנַאה ןטסילַאיצעּפס ענעפורעג ױזַא ,לָאצ עניילק
 ,ןבעל םייב

 -קיוו טמענ ,עידעגַארט רעקיטולב רענעמוקעגרָאפ רעד ןופ קילבנָא ןיא
 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ָאטעג ןופ טיבעג ןפיוא טפַאש ןוא וויטַאיציניא יד רָאט
 -פיוא ןייא .המקנ טימ םיא ןיא טרעביפ טסייג רערַאטנוב רעקידנזיורב רעד
 יד ןלעטש ןזומ רימ .רעוועג ןפַאש זיא סָאד -- רימ ןבָאה ,רע טגָאז ,עבַאג
 ַא ןדניבוצנָא ךיז טרעדָאפ'ס .זנוא ייז יו עגַאל רעכעלנע ןַא ןיא םיחצור
 ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקידנקריו טלָאמעד ןיוש רעד טימ טקַאטנָאק
 -קיוו ,ןבַאגפיוא עטכייל יד ןופ טשינ ,ןדיי רַאפ סרעדנוזַאב ,זיא סָאד .,דלַאװ
 יד ייב טעברַא:-סגנַאװצ ףיוא זיא סָאװ ,רעפָאש ַא טימ ךיז טנַאקַאב רָאט
 עטשרע סָאד ןרָאטקיװ טגרָאזַאב רע ןוא ,טסילַאיצַאס רעשידנעלָאה ַא ,ןשטייד
 סָאד ,ןטַארַאּפַא-ָאידַאר ןטכיררַאפ וצ ןפורעג טּפָא טרעװ רע .ןיז-ילכ לקיטש
 רָאװעג ןוא סעיצידיוא עשידנעלסיוא ןּפַאכוצפױא טייקכעלגעמ יד םיא טיג
 ןבעגוצ זנוא טגעלפ סָאד .,ןטנָארפ יד ףיוא עגַאל רעתמא רעד ןגעוו ןרעוו וצ

 סױרַא רעבָא טפור טעטיװיטקַא ןוא טייקטסיירד ןייז .רעיודסיוא ןוא טומ
 טָאה סָאד סָאװ .ָארויב ןיא סױרַא םיא טפור ןעמ ןוא ןשטייד יד ייב דשח ַא
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 -קירוצ טשינ לָאמנייק ןענייז ָארויב ןיא ענעפורעג יד -- רָאלק זיא טײדַאב
 ...ןעמולעג

 דלַאװ ןיא קעװַא ןענייז ןעקנָארב טימ רָאטקיװ ןוא גנוטַארַאב עצרוק ַא
 -נָא רעד רעטנוא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןָא ןעמוק ןיא
 .ףמַאק ןופ רעייפ ןיא ךיז טפרַאװ רָאטקיװ .ןינול טנַאנעטײל ןופ גנוריפ
 ןָאלַאשע ןַא ןסלער יד ןופ ןזָאלּפָארַא סָאד זיא טויבעד-ספמַאק רעטשרע ןייז

 טשינ טסייו טייקטסיירד ןוא טומ ןייז .ישטיװָאנכעלֶא עיצנַאטס רעד ןבעל
 טָאה סע סָאװ ,רעפסָאמטַא רעכעלטנייפ-ןדיי רעד בילוצ .ץענערג ןייק ןופ
 טייקשידלעה ןייז טימ רָאטקיװ ליוװ ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םעד ןיא טשרעהעג

 רעפמעק טומ רעייז טימ רעביא וליפַא ןגייטש רעפמעק עשידיי זַא ,ןזייוועב
 -ָאק םוצ טמוק ןוא ןַאלּפ םענעגייא ןַא טכַארטרַאפ רע .רעקלעפ ערעדנַא ןופ
 .יז טמוקַאב רע ,המכסה ןייז ףיורעד ןבעג לָאז רע רידנַאמ

 טליּפש ,ריציפָא-ײצילָאּפ ןשטייד ןכיוה ַא ןופ רידנומ ַא ןיא ןָאטעגנָא

 ,וַאלסַאז לטעטש ןיא ןָא טמוק רע .רָאטקעּפסניא ןַא ןופ לָאר יד רָאטקיװ

 ַא טימ .דַארַאּפ ןקירעהעג ןטימ ףיוא טרָאד םיא טמענ ןעמ .קסנימ ןבעל

 ןקידלטעטש םעד ןענעפָאװטנַא וצ םיא טגנילעג רעטײלגַאב ענייז קילטנעצ

 טמוק רעוועג םוכס ןטרעבָארעד םעד טימ ןוא ןָאזינרַאג-יײצילָאּפ ןשיסוריסייוו

 ,דַאירטָא ןיא םולשב ןָא רע

 . "רעגריב ןשינַאּפש ןופ גנורַאפרעד ַא ךיז רעטניה טַאהעג טָצה רָאטקיװ

 "רעטניא רעד ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג טָאה רע ואוו ,(1929 ---1936) גירק

 -ףיט ןוא םזילַאעדיא ןטצענערגַאבמוא ןייז טימ .עדַאגירב רעלַאנָאיצַאנ

 -רַאּפ יד ייב עביל ןוא ץרא-ךרד סױרַא ךיז וצ רע טפור המשנ רעכעלשטנעמ

 טרעוו רָאטקיװ .סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ףיוא סױרַא ךיז טקור ןוא רענַאזיט

 ןוא עיצנַאטס-ָאידַאר רעמייהעג רעד טימ ןָא טריפ ,בַאטש ןיא דילגטימ ַא

 .ןעניטעלויב עכעלגעט יד ןופ רָאטקַאדער רעד זיא

 עדַאקָאלב םענרַאפ ןרעסערג ןיא עטשרע יד רָאפ טמוק סע ,1942 יַאמ

 תונחמ עקיזיר טימ רעדלעװ יד טלגנירעגמורַא ןרעו'ס .ןשטייד יד ןופ

 -עג ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ רַאפ עטסַאּפעגוצ טימ טנפָאװַאב ,-עטילימ שישטייד

 ףעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןרָאטקיװ ןעמ טעז ןפמַאק-רעװּפָא יד תעב .רעוו

 ,אנוש ןגעק ףמַאק ןיא רוגיפ עקידנריפ ַא זיא ןֹוא ןעגנו.ייוונַא ,ןלעפַאב טיג רע

 ןבעל-רענַאזיטרַאּפ ןלַאמרָאנ .ג .ַא םוצ קירוצ ךיז טרעק ןעמ ןעוו

 ןופ קינלַאשטַאנ ןטימ ,ןטנעמעלע עסיוועג ןבָאה ,עדַאקָאלב רעד ךָאנ ןיוש

 "רַאפ טנָאקעג טשינ (רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ .ד .וװ .ק .נ יד) לעידטַצ-ץעּפס
 "יאעפ-סגירק ענייז קנַאד ַא טגייטש יקסניוויא רָאטקיװ דיי רעד סָאװ ,ןגָארט

 ןכעלסעה ַא טכַארטעגוצ רעגייטש רעייז ףיוא ןבָאה ןוא ,רעכעה ץלַא ןטייק

 יַאקָאלב רעד ןופ טייצ רעד ןיא יװ ,רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ :לובלב

 ױזַא טרעוו ןוא ןשטייד יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג רָאטקיװ זיא עד

 ,טייצ לקיטש ַא טרעטַאמעג םיא טָאה'מ ,שזַאנָאיּפש ןיא טקידלושַאב םורָא

 זיולב ךיז לָאז רע ,ןעשעג טשינרָאג םיא טעוו'ס זַא ,וליפַא םיא טרעכיזרפ

 רעד זַא ,רָאלק .גנוקידלושַאב עכעלסעה יד ןביירשרעטנוא ןוא ןייז הדומ
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 םעד ןפרָאװעגּפָא גנוטכַארַאפ טימ טָאה רָאטקיװ רעקידריוװ ןוא רעצלָאטש

 ,גַאלשרָאפ ןטפַאהלקע
 ,רעטסעװש-ןקנַארק א ןעוועג ְךַאפ ןופ זיא ,עקנָארב ,יורפ סרָאטקיװ

 -קָאד ַא ןופ עיצקנופ יד סיוא גלָאפרעד טימ יז טריפ רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןיא
 ןופ לגָאה ןרעטנוא .ןפמַאק עקיטכיוו עלַא ןיא לײטנָא ךיוא טמענ ןוא רָאט
 -יטרַאּפ עטעדנואוורַאפ יד ףליה עשיניצידעמ עטשרע יד יז טגָארט ןליוק

 עצנַאג יד יוװ .יורפ ַא ןופ טייהנטלעז ַא -- ןקָארשרעדמוא זיא יז .רענַאז
 טימ ,ןָאזרעּפ ריא ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טלָאװ טיײקיצרַאהטוג עכעלשטנעמ

 טסיג ,רעטרעוו עקיצרַאה ,עקידהמשנ עריא טימ ,גנואיצַאב רעכעלרעטומ ריא
 -גידַאב-סנבעל ערעווש יד ןופ עטרעטַאמעגסיוא יד ןיא ןבעל יינ ַא ןײרַא יז
 טשינ יז טפור ןעמ ,דַאירטָא ןופ גנילביל רעד זיא יז .רענַאזיטרַאּפ ןעגנוג

 ,עקיטכערּפ ַא ."ןבעל ןופ ךאלמ רעד; ןעמָאנוצ םעד ריא טיג ןעמ ,עקנָארב
 -לײטנָא עינַאּפש ןייק ןרָאפעג זיא עקנָארב ךיוא) .טלַאטשעג ערַאדנעגעל

 טעדנואורַאפ-רעווש ןטרָאד זיא ןוא ףמַאק ןשיטסישַאפ-יטנַא םניא ןעמענוצ

 .(ןרָאװעג
 -עגסיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ץענ רעסואימ רעד ןופ טעװ רע זַא קידנעעז

 -נערבמוא םיא טרידיצעד ןענייז ייז זַא ןוא סיױרַא טשינ םיא ןגעק טיײרּפש
 ערעביוז יד ,יורפ ןייז שטָאכ לָאז ןעמ ןטעבעג זיולב רָאטקיװ טָאה ,ןעג
 -,ד.וו.ק.נ יד דצמ זיא רערעייז לרוג רעשיגַארט רעד רעבָא ,ור וצ ןזָאל ,המשנ
 ,גנַאגפיוא-ןוז רַאפ ,1943 ינוי ןיא ..,רעטמיטשַאב ַא ןעוועג ןיוש ןּפַארטַאס
 ןרעוו ייז ןוא ,גנושרָאפסיױא ןַא ףיוא טשרמולכ ,סױרַא עדייב ייז ןעמ טריפ
 ,.טכַארבעגמוא ןפוא ןקידתונדחּפ ַא ףיוא ,םורַא ןטניה

 רעד ךיז טניפעג רעדלעװ רעלינַאמ יד ןופ סעטסוק יד ןיא ץעגרע
 רַאפ .תומשנ ענייר-לָאטשירק ייווצ יד ןופ רבק רעטנַאקַאבמוא רעמַאזניימעג

 ןלעװ ,דָאירעּפ םענעי ןופ ןעקנָארב ןוא ןרָאטקיװ טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,יד

 -ָאס ןופ רעטסומ ַא יװ ,ןצרַאה ןיא טצירקעגנייא ןביילברַאפ קיבײא ףיוא ייז

 ,שפנ-תריסמ ןוא טומ-ןדלעה ןשיטסילַאיצ
 םיבנעסינםײח

 טַאטשנעקרעב השמ ןוא עלעזייר

 ןַאמ ריא ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1902 םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא עלעזייר

 עדייב .טָאטש רעד ןופ תונכש ןיא בושי םעניילק ַא ןיא 1894 םורַא -- השמ

 -טלעװ רעטייוצ רעד תעב ןרָאװעג טגנערבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד ןענייז

 .רעדניק ייווצ ערעייז ךיוא ױזַא ,המחלמ

 -געשט ןופ ןסַאג עמערָא יד ןיא לביטש-םעדיוב ַא ףיוא ןעוו ,1912 ןיא

 -רעדעל ןופ גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא וָאכָאטס

 -ַאזינַאגרָא עריא ןופ רענייא ןעוועג טַאטשנעקרעב השמ ןיוש זיא ,רעטעברַא

 ,(רעכַאמנשַאמַאק ַא ןעוועג זיא רע) ןרָאט
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 -ניירַא עדייב ייז ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 יײטרַאּפ רעד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןטערטעג

 ןבָאה עטקינייארַאפ יד ןעוו ,1922 ןיא .עטקינייארַאּפ --- רעטעּפש ןוא .ס ם

 -נעהּפָאמוא יד טעדליבעג עּפורג סרענבָארד װַאלסעלָאב .רד טימ ןעמַאזוצ

 ןַאמ קידנעייז ןיוש ,עדייב ייז ןענייז ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עזששיטסילַאיצַאס עקיג

 :ןטמַא עקידנריפנָא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ואוו ,דנוב םוצ רעבירַא ,בייוו ןוא

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס ןוא רעריפנָא סלַא השמ

 .קעטָאילביב םעדעמ רעד ןופ ןירַאקעטָאילביב סלַא עלעזייר ,וװָאכָאטסנעשט

 ענייז ןיא .ןרעטלע עמערָא ןופ דניק ַא ןעוועג זיא טַאטשנעקרעב השמ

 שידיי טיײנַאב ןוא גניי ַא ןופ דיירפ ןוא טכיל עסיורג יד טנערבעג טָאה ןגיוא

 "רַאפ ןוא טריזילָאבמיס ןבָאה רע יװ ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא רע סָאװ ,ןבעל

 .םייקכייוו ןוא טײקטושּפ טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה גנַאגמוא ןייז ,טרעּפרעק

 ןּפיל ענייז ןופ לכיימש רעד ,םינּפ ןייז ןופ טייקיאור יד םיא טָאה לָאמנייק

 / .טזָאלרַאפ טשינ

 ןופ דניק ַא ןעװעג זיא -- גאטרעייפ םייה רעד ןופ --- ,עלעזייר ,יז

 רעדנואו ַא יו רעבָא ,בצק םעד עטנ ןופ רעטכָאט ַא ,?סַאג-עקטַאי; רעד

 טבעלעג טָאה יז .שידרע טשינ ןצנַאגניא יו .ןעוועג יז זיא הביבס ריא ןיא

 "נוזַאב ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא .רעכיב ןופ טלעוװ ַא ןיא

 זיא יז .ןוקית ריא ןענופעג יז טָאה לוש-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא סרעד

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ עשידיי עּפורג רעטשרע רעד ןשיוװצ ןעוועג

 ןופ ענייא ןעוועג זיא ןוא ,ןעמייה-רעדניק יד ןופ סנירערעל ,סניטסילבערפ

 יהָאכָאטסנעשט ןיא םייה-רעדניק ץרּפ .ל .י רעד ןופ סנירעדנירג עטשרע יד

 ריא ןופ טלַאהניא רעיינ רעד ןרָאװעג ןענייז לוש יד ןוא דניק עשידיי סָאד

 ,ןבעל

 ,קיזייא ,ןוז רעטשרע ריא ןוא ,עמַאמ ַא ןרָאװעג ןיילַא יז זיא ךָאנרעד

 ַאזַא טימ טָאה יז סָאװ ,לוש רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא זיא ןוא ןגיוצרעד ךיז טָאה

 ,דניק טייוצ ַא ןעמוקעג זיא סע ,ןפַאשעג טייקנבעגעגרעביא רעכעלרעטומ

 "עג טפַאשיירטעג רעכעלנייוועגרעסיוא טימ רעטייוו ןבָאה עלעזייר ןוא השמ

 יגנוגעװַאב רעד רַאפ טעברַאעג ןוא ןלַאעדיא ערעייז טניד

 ײמרַא-רעדרעמ עשטייד יד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 -סערַא ָאּפַאטשעג יד טָאה 1941 ינוי 6 םעד .וָאכָאטסנעשט ןעמונרַאפ טָאה

 ,ַאנסנעשטש ַאירַאמ ןופ לַאפכרוד ןטימ תוכייש ןיא קלָאפ-רָאּפ סָאד טריט

 ןבָאה ייז סָאװ .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ .ק .צ ןופ ןירעירוק עשיליוּפ ַא

 ,רינשוק .מ רבח טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,ָאּפַאטשעג ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג

 תודע ןַא ןעוועג זיא ןוא ןינע ןבלעז ןיא טריטסערַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 : גנושרָאפסױא רעד תעב ןעגנוקינייּפ יד ןופ

 רעד רַאפ ןעװעג זיא -- טלייצרעד רע טָאה -- ןייּפ עטסגרע יד;

 "נײרַא ריא ןבָאה סעצווָאּפַאטשעג יד ןעוו ,טַאטשנעקרעב עלעזייר עטרבח

 םענעדנובעג ַא יז ןבָאה ךימ .קנַאש ַא ןופ ריט ַא ןיא ןטסורב יד טמעלקעג

 ןּפָארט ַא טָאה עדנוקעס עדעי ןוא ןַארק ַא רעטנוא ּפָאק ןטימ טגיילעגרעטנוא

 יז ןבָאה עבלעז סָאד .ּפָאק ןטימ ןפיוא ןוטעג ףירט ַא ןַארק ןופ רעסַאװ
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 טרעטַאמעג זנוא ןעמ טָאה ױזַא ,טַאטשנעקרעב רבח ןטימ טכַאמעג ךיוא
 ,?טנוװָא ןיא טעּפש זיב ירפ 9 ןופ

 ןסיײרוצסױרַא ןעלעזייר ןעגנולעג זיא ןעגנואימַאב ענעדיישרַאפ ךָאנ
 טימ ןוא רענעלָאװשעג ַא זיא ןגעקַאד ןַאמ ריא ,ָאּפַאטשעג ןופ לגענ יד ןופ
 םיא טָאה'מ ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןרינ עטקַאהעגּפָא
 בור ןסיורג ןופ לרוג םעד טלייטעג רעטעּפש טָאה עלעזייר .טגנערבעגמוא
 ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 -ןונ --- עשרַאוװ --- ווָאכָאטסנעשט) ןַאמרעדעפ לאפר ןוֿפ עיצַאמרָאפנוא ; .ב
 -יטטט יד : רינשוק .מ .1944 רעבמעווָאנ ,קרָאו-וינ ,טייצ רעזנוא ;  .ב .א .(קרָאז
 ווָאכָאטסנעשט ןיא ץיצַאּפוקַא רטשיטסירצלטיה רצד ןופ טייצ רעד ןיא דנוב ןוֿפ טייק
 דנַאטשרעדיװ : רענערב .ל .(1048 ,קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא)

 .עשרַאוו ,ַָאטשנ רעוָאכָאטסנעשט ןיא םוקמוא ןוא

 .ה .ש

 רעלעצ ףסוי

 -טנגוי רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא לייטנָא ןייז
 ןיא ויטקַא ןעועג ךיוא .(דנוב רענַאיצילַאג) .ס .ּפ .שז ןופ עיצַאזינַאגרָא
 .אינשטוי עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעד

 ןיא וויטקַא ןעוועג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .רעטעברַא רעדיינש ַא
 -עג רעטעּפש ,טעטימָאק רעװָאנרַאט ןופ רעציזרָאפ ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 רעשידנוב רעטפַאהרעטסומ ,רעסיורג רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוו
 -ַאזוצ-דנַאל עלַא ףיוא .(ווװָאנרַאט) ענרָאט ןיא גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא
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 ןטַאגעלעד יד ןשיווצ ןעוועג רעלעצ זיא רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ ןרָאפנעמ

 עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא רעלעצ זיא 6 .רעדיינש רעוװָאנרַאט יד ןופ

 -ײטרַאּפ ןופ רעריסַאק ןעוועג ךיוא זיא רע ,טַאר-הליהק ןיא ןרָאװעג טלייוועג

 עיירפ עצנַאג יד רעלעצ טָאה ,טַאטשקרעװ ןיא רעטעברַא ןַא ןיילַא ,טעטימָאק

 ,גנוגעווַאב רעד ןבעגעגקעווצ טייצ

 ויטקַא טרעוו רעלעצ ףסוי ןוא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 -ַאב ַא ןופ שארב רע טָאה 1942 בױהנָא .טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 א ָאנרַאט ןופ ןסַאג יד ףיוא טריפרַאפ ןטסידנוב גנולײטּפָא רעטנפָאװ

 יז .םירבח עטריטסערַא טריפעג ןבָאה עכלעוו ,סעצווָאּפַאטשעג טימ טכַאלש

 ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס .עטריטסערַא יד ןעיײרפַאב טלָאװעג ןבָאה ןטסידנוב

 -ָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ךיוא) ןעזייארעייפ השמ ,רעלעצ ףסוי .ףמַאק

 .סױטשנעמַאזוצ םעד טָא ןיא ןלַאפעג ןענייז ןטסידנוב עכעלטע ךָאנ ןוא (טעטימ

 ןופ רעוט .1940 קרָאי-ןינ ,טנגוי ַא ןופ ץעטכישפצנ יד : ץרעה .ש .ו/ } .ב

 .1994 ,ביבא-לת ,ץנרָאט .קרָאו-וינ- ,4 ץרעמ ,טייצ רצונוא ; ןײארַאֿפ-דיײלקַאב

 .ה .ש י

 יקסווָארעשָאק ןושמש

 עשיטַאבעלַאב ייב קצעיוָאזַאמ ווָאשַאמָאט ןיא 1895 רָאי ןיא ןריובעג

 יצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןשיװצ דָאירעּפ ןיא דנוב

 2 ,1914 רָאי ןופ גירק-טלעוו ןטשרע םעד ןוא

 +  ןופ טָאטש ַא ,טיונ ןוא טעברַא ןופ טָאטש ַא

 "רַארעבעװ עשטייד ןוא עשידיי ,עשיליופ

 ןרָאא ענעי ןיא װָאשַאמָאט טָאה ,רעטעב

 ןטסילַאיצָאס ליפ ךיוא ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא

 ירַאטעלָארּפ-טשינ ןופ ןרענָאיצולָאװער ןוא

 ןושמש טרעהעג ךיוא טָאה ייז וצ ,ןעמייה עש

 .יקסווָארעשָאק

 יייז ליפ ַא טלקיװטנַא טָאה ןושמש רבח

 ןעװעג זיא רע .טייקיטעט עשידנוב עקיט

 "רֶא רעד ןיא רעוט עטסשיגרענע יד ןשיװצ

 0006060000000066 דנוב ןופ ןַאמטַאר ןעװעג זיא רע ,עיצַאזינַאג

 ַאזַא ןעװעג טשינ .טַאר-טָאטש ןיא ןוא הליהק רעװָאשַאמָאט רעד ןיא

 ןוא ץרַאה טימ ןכַאמטימ טשינ לָאז יקסװָארעשַאק סָאװ דנוב ןופ טייקיטעט

 ,המשנ

 -רעלטיה רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטייו:צ רעד תעב

 -ספליה רערעװש רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןושמש רבח טָאה ,ײמרַא

 ןסַאמ יד רַאפ ןוא טָאטש ןופ גנורעקלעפַאב רעקידנרעגנוה רעד רַאפ טעברַא

 ,תונכס םוש ןייק טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טעטש ערעדנַא ןופ םיטילּפ

200 

 א
 רָאי ןופ ע



 ענייז עלַא ןבעגעגּפָא ןוא ,טכַאנ-ןוא-גָאט טורעג טשינ ןושמש רבח טָאה

 -ּפָא רָאנ טשינ ייברעד טָאה רע .עקיטפרעדַאבטיונ ןוא עקידנדייל יד תוחוכ
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,גָאט ןייז ןופ העש עדעי טעברַא רעקיזָאד רעד ןבעגעג
 םיטילּפ עקידנעמוקנָא יד רַאפ םייח רענעגייא ןייז ןופ ןריט יד טנפעעג טיירב
 עשידיײ-יטנַא סרעלטיה ןופ תונברק עשיגַארט ליפ .טעטש ערעדנַא ןופ
 ןעמערַאו ַא םייה סיקסויָארעשַאק ןיא ןענופעג ןבָאה םישוריג ןוא תוחיצר
 -וּפַא םענעבעגעגרעביא ,ןעיירט ַא -- ןיילַא ןיקסוָארעשַאק ןיא ןוא לקניוו
 ,סוּפורט

 טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז
 טריטסעדַא זיא רעוט רעשידנוב רעשיגרענע רעד ןיא ָאּפַאטשעג רעד ןופ
 עקינייא ןעמונעגוצ ךיוא ַאּפַאטשעג יד טָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .,ןרָאװעג
 ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,טעטש ערעדנַא ןופ םיטילּפ ,ןטסידנוב
 ןעיירט םעד טגנערבעגמוא סיצַאנ יד ןבָאה טסערַא ןכָאנ .זיוה ןיא םיא
 ש 9 ,רעוט ןשידנוב ןכעלדימרעדמוא

 רעזַאלג-ןַאמצלעּפ השמ

 זיא רעטָאפ רעד .עלייב ןוא ףלָאװ ןופ ןוז .עקָארק ןיא 1908 ןריובעג

 | .רעריקַאל ןוא רעזעלג ַא ןעוועג

 רעוט עשידנוב רוד ןגניי רָאג םעד וצ טרעהעג טָאה ןַאמצלעּפ השמ

 -ַאב רעד ןיא רע זיא ןעמוקעג .עקָארק ןיא

 ןופ לגניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,גנוגעוו

 דנוב טנגוי ןופ זיירק ןיא ןיירַא .רָאי 4

 קרַאטש ךיג רָאג ךיז רע טָאה ,טפנוקוצ

 טשרוד טגָאמרַאפ טָאה רע .,טקורעגסױרַא

 א .ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא ,ןסיוו ךָאנ

 -עגסיוא ,ןרעטלע עשירַאטעלָארּפ ןופ דניק

 רעשידי רעװעקָארק רעד ןשיוװצ ןסקַאװ

 -ָאס ןטימ ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ,טײקמערַא

 ןכעלטנגוי ןייז טימ ןוא לַאעדיא ןשיטסילַאיצ

 ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז םזַאיזוטנע

 לענש טרעװ רע .גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד

 -עפער יד טכוזַאב ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק ןקיטרָא ןופ דילגטימ ַא

 רע טרעוװ רָאי 20 וצ .עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ לוש-ןטנער

 טרעוו רע .ןייארַאפ-ךײלקַאב רעוװעקָארק ןופ רעציזרָאפ סלַא טלייװעגסיוא

 עסיורג ףיוא סױרַא טערט ,דנוב ןופ טעטימָאק רעוװעקָארק ןופ דילגטימ ַא

 -ָארק םוצ טַאדידנַאק סלַא טלעטשעגסױרַא טרעוו ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא
 -רענדער ,ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ענייז קנַאדַא .טַאר-טָאטש רעוועק

 .רעוט עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא רע טרעו שפני-תריסמ ןוא טנַאלַאט

 ןוא רעטילימ ןשיליוּפ ןיא טריזיליבַאמ רע זיא 1929 רעבמעטּפעס ןיא
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 סרעלטיה טימ ףמַאק ןכיילגמוא םעד ןופ געט עכעלקערש יד ךרוד טייג

 "נוא גרעבמעל ןיא ךיז רע טניפעג 1929 רעבָאטקָא ןיא .סעיזיוויד-רעצנַאּפ

 בױהנָא ןיא ןוא םייהַא רעבָא םיא טיצ סע .עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד רעט

 רע ואו ,עקָארק ןייק קירוצ ץענערג יד לַאנעלמוא ךרודַא רע טייג 0

 רענייא טרעוו ןוא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ ךיילג ךיז טדניברַאפ

 : .רעוט עטסוויטקַא עריא ןופ

 ַא ןיא 1941 רעמוז רָאפ ןעמוק ,ןירעירוק ַא ןופ לַאפכרוד ַא בילוצ

 זיא רעכלעוו ,השמ ךיוא .רעוט עשידנוב ןופ ןטסערַא טעטש-ץניוװַארּפ ייר

 טרעוו ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ןטרָאּפסנַארט יד ןופ רעמענּפָא רעד ןעוועג

 .ךיּפולעטנָאמ הסיפת רעװעקַארק רעד ןיא םישדח 5 טציז רע .טריטסערַא

 ערעדנַא יד ןבעגוצסיורַא ןעגניווצ םיא ליוװ ןוא םיא טקינייּפ ָאּפַאטשעג יד

 ףוסל .טסעפ רעבָא ךיז טלַאה רעטקינייּפעג רעד .רעוט עשידרערעטנוא

 "מוא זיא רע ואו ,םישטנעיװשָא רעגַאל ןיא טריפעגקעװַא םיא ןעמ טָאה

 .ןדייל ןוא ןייּפ רָאי ַא ךָאנ ןעמוקעג
 (עטיװַארדנַאסקעלַא מ
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 ץישוויל קעינעב

 יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,טסילַאיצָאס רעשידיי רעגניי רעד

 ףיוא ןענופעג ור עקיבייא ןייז טָאה ,עשרַאװ ןשידיי םנופ ךעלסעג עלָאמש

 ענייז ןופ םירבק יד ןשיוצ ,עינַאּפש ןטייוו ןיא ,ָארבע ךייט םייב רעדלעפ יד

 רעד ןופ רענלעז יד -- רעפמעקטימ םירבח

 .עדַאגירב רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 גירק-רעגריב ןשינַאּפש םניא ליײטנָא ןייז

 ןגעק קילבוּפער רעד ןופ רעקידייטרַאפ סלַא

 "עג זיא ,תולייח סָאקנַארפ ןופ ףירגנָא םעד

 ןייז ןופ ריפסיוא ױעטנעװקעסנָאק ַא ןעוו

 רעקיטייזליפ רעבָא ,רעצרוק ױזַא ,רעצנַאג

 סָאװ ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעשיטילָאּפ

 רעשידנוב רעד ןיא טכַאמעגכרודַא טָאה רע

 טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא -- גנוגעװַאב-טנגוי

 - .אפוג דנוב םניא ןוא
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ץישוויל קעינעב

 עכעלגעמרַאפ טשינ ייב 1908 ןיא עשרַאװ

 "רַאפ רע טָאה ןרָאי-רעדניק ענייז .ןרעטלע

 לקיטש םענעקורט ןרַאפ ןפמעק וצ טַאהעג רדסכ טָאה סָאװ ,בוטש ןיא טכַארב

 גנודליב ןייז .גרָאז ןוא טעמוא טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ בוטש ַא ןיא ,טיורב

 רעטעּפש ןוא לוש-סקלָאפ רעשיאערבעה ַא ןיא רעירפ ןעמוקַאב רע טָאה

 "עג ןגױצעגנײרַא רע זיא ןטרָאד .סַאג עטסָארּפ ףיוא לוש-סלדנַאה רעד ןיא

 -ַאב עקיזָאד יד .רָאי עכעלטע טרעהעג טָאה רע ןכלעוו וצ ,רמוזשה ןיא ןרָאװ
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 -עג רע זיא 1925 ןיא ןוא טלעטשעגנדירפוצ טשינ רעבָא םיא טָאה גנוגעוו

 זיא'ס .יײטעמָארּפ ויירק ןיא ,טפנוקוצ דנוב -טנגוי םנופ דילגטימ ַא ןרָאװ

 ןפלָאהעג רע טָאה זיירק ןרַאפ ןעמָאנ םעד טָא זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טרעוו

 ןוא ןעוועג רע זיא אזַא רעבָא -- שיטנַאמָאד לסיב ַא טגנילק'ס .ןביילקסיוא
 ױזַא טקנוּפ --- רעכַאװש שיזיפ ַא ןיילַא ,רעײטעמָארּפ ַא : ןבילבעג רע זיא ַאזַא

 טגָאמרַאפ רע טָאה -- רעטקַארַאכ ןייז ןיא יו טלַאטשעג ןייז ןיא לעטבוס

 ןוא ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא זָאלסימָארּפמָאק ןעוועג ןֹוא ןליוו ןקרַאטש ַא

 ,ריפפיוא ןכעלנעזרעּפ

 טימ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעג רע טָאה זיירק ןפיוא ןיוש

 רַאפ .ןוטעג ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םעלַא וצ גנואיצַאב רעטסנרע ןייז

 טָאה ןילַא רע ואוו ,לרעמעק סָאד זיולב טשינ ןרָאװעג זיירק רעד זיא םיא

 סע -- ןטפַאשנסיוו עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןופ ןטיבעג יד ףיוא טנרעלעג ךס ַא

 עשיטסילַאיצָאס ןדנעװנָא טימַאב ךיז טָאה רע ואוו טֹרָא סָאד ןעוועג ךיוא זיא

 ןסָאלשַאב טָאה רע .וייטקעלָאק ןרעטנענ ,ןרענעלק ןופ ןבעל םניא ןּפיצנירּפ

 -- ןטייקירעװש עלַא קידנעמוקייב .ןַאמכַאפ רעטריציפילַאװק ַא ןרעוו וצ

 ,רעטעברַא-רעילָאטס רעטריציפילַאוװק ַא ןרָאװעג רע זיא --- עשיזיפ לכ-םדוק

 ןיא טרָא ןופ לוש יײירעילָאטסילבעמ רעטמירַאב רעד ןופ טנעוולאסבא ןַא

 טַאהעג טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא רעד טקיניײארַאפ ךיז טָאה םיא ןיא .עשרַאוװ

 ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ-סטעברַא ןטימ ,ךוב ןוא ןסיוו רַאפ סערעטניא ליפ יױזַא

 ,ךַאפ ןייז טימ ץלָאטש

 רעד ןיא ,זיירק-טנגוי םעד ןיא וויטקַא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס

 ןופ רעריפ יד ןופ רענַײא יו -- רעטעברַא-רעילָאטס ןופ עּפורג רעשידנוב

 זיא םוטעמוא .ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןיא ןוא עּפורג רעקיזָאד רעד

 רענעסַאלעג ,רעטכַאװטעגכרוד ,רעקיאור רעד :רעבלעז רעד ןעוועג רע

 -לייטמוא ןעוועג ןענייז תמא ןוא ּפיצנירּפ ןעמעוו רַאפ ,רעמַאזגיובמוא רעבָא

 | .ןבעל ןקיכָאװ םנופ ,גנולדנַאה רעכעלגעטיגָאט ןופ רַאב

 -סינומָאק רעפרַאש רעד ןעוועג זיא וואורּפ רערעוש רעטשרע רעד

 -ןייא טשינ בָאה'כ .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעק ףמַאק רעשיט

 עצנַאג ןייז ןטלַאּפש ףמַאק רעקיזָאד רעד לָאמַא טשינ טעװ יצ טכַארטעג לָאמ

 -ַאבמוא ןַא ןעוועג זיא גרָאז יד .םזילַאיצָאס ןיא ןעלפייווצ ןפורסױרַא ,רוטַאנ

 ,גוצ-םעטָא ןטצעל ןייז זיב ץנַאג ןבילבעג זיא רע .עטעדנירג

 "יא רע טָאה ,ןגיז עשיטסישַאפ יד ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןענייז'ס ןעוו

 גנוגעװַאב עשטייד עקיטכעמ יר סָאװ ,טקַאפ םעד ןטסרעװשמַא טבעלעגרעב

 ױזַא ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה עשיטסינומָאק יד ייס עשיטסילַאיצַאס יד ייס ---

 רעביפ טימ רע טָאה רַאפרעד .ןענָאילַאטַאב-םרוטש ענייז ןוא ןרעלטיה טכייל

 -סילַאיצָאס רעניוו רעד סָאװ ףמַאק םעד טגלָאפעגכָאנ םעטָא ןטּפַאכרַאפ ןוא

 !טריפעג טָאה דנוב-ץוש רעשיט

 יד ןטַאררַאפ טָאה ,ןינילָאסומ ןוא ןרעלטיה ךרוד טציטשעג ,ָאקנַארפ

 רעשינַאּפש רעד טייהיירט ןופ העובש ןייז ןכָארבעג טָאה ,קילבוּפער עשינַאּפש

 טָאה קילבוּפער יד .קלָאפ עשינַאּפש סָאד ןלַאפַאב ןוא --- עיצוטיטסנָאק

 רעטנזיוט טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ליּפַא ןקיזָאד םוצ ןוא טלעוו רעד וצ טרילעּפַא
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 טָאה ץישוויל קעינעב ךיוא ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןרענָאיצולָאװער רעטנזיוט ןוא
 -ייטרַאפ ,עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא ףור ןקיזָאד םעד טרעהרעד
 ,"טייהיירפ רעזנוא ןוא רעייז, ןקיד

 זַא ,ליפ ךיא; :ײטרַאּפ רעזנוא וצ גנודנעוו ןייז זיא ךעלסעגרַאפמוא
 -ַאלַאדַאװג ןופ רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןטערטרַאפ ןייז זומ דנוב רעד ךיוא
 ךיז קידנעטש רעבָא ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ לָאמ עכעלטע זיא רע "!ַארעכ
 -רעפ םוצ סורג ןייז ןעמוקעג זיא ןטרָאד ןופ ןוא .טכַאלש ןיא קירוצ ןסירעג
 :דנוב ןופ לבוי ןקירָאי קיצ

 -רַאּפ רעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ ךיא בָאה ,טכייוגרעד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא;
 -- ךייא ןופ טייוו .ןיב ךיא סָאװ ,סָאד טכַאמעג רימ ןופ טָאה ײטרַאּפ יד ,ייט
 "ו ךייא טימ ךָאד ךיא ןיב

 -- עשרַאװ ןיא לסעג ןלָאמש ןוכ ןכעלטנגוי ןשידיי ןופ טָאה ײטרַאּפ יד

 טימ ןטפָאהַאב םיא טָאה יז ,רעפמעק-סטייהיירפ ןוא טסילַאיצָאס םעד טכַאמעג
 ןיא טלדנַאװרַאפ םיא טָאה יז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ רעפמעק ןלופמור ַא -- ָאצנעלַאס טנַאשזרעס
 ַא טבעלעג טָאה ףוג ןלעטבוס ,ןכַאװש ןקיזָאד םניא .עינַאּפש ןיא עדַאגירב
 ןָאעל ,טייקכעלנעזרעּפ עכיירטסייג ,עפיט ַא ,המשנ עקרַאטש

0 

 ןַאמזיורק לאומש

 -טלעוו עדייב ןשיווצ .רעדיינש ַא ךַאפ ןופ .עשרַאװ ןיא 1898 ןריובעג
 עגנַאל ַא .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג תומחלמ
 רענעדײשַאב ַא ,ןייארַאפ-דיילקַאב רעװעשרַאװ ןיא רַאנָאיצקנופ ַא ןעוועג טייצ

 יד ןופ טכיש םוצ טרעהעג רע טָאה ,שטנעמ
 ,ןטסידנוב עטסיירטעג

 -טלעו רעטייוצ רעד ןופ בױהנָא ןיא
 -ייז ףיוא .עשרַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה המחלמ

 ליפ ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןעגנורעדנַאו ענ
 ינוי ןיא .םירבח יד רַאפ טייקטיירג-ףליה
 םירבח ךָאנ טימ ןעמַאוצ רע זיא 0
 ןופ רעגַאל-ןפַאלקש ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ
 -שילוּפ ןופ ךמס ןפיוא ..ד .וו .ק .נ רעד

 יד רַאפ עיטסענמַא ןגעוו ךַאמּפָא ןשיטעווָאס
 טײרּפַאב 1941 ןיא רע זיא רעגריב עשיליוּפ
 -עג רע טָאה ןכָאװ עכעלטע זיולב ,ןרָאװעג

 -עגסיוא ןַא .יירפ רעד ןופ ןסינעג טנעק
 סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,רעטּפעש

 ,דנַאקרַאמַאס ןיא רָאי 44 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג ןוא
 -- ןיטסידנוב עוויטקַא ןַא -- (ןַאמקרעב םייה רעד ןופ) עקשזור יורפ ןייז

 ןענייז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,קעינעה ןוז רעייז ןוא
 .עקנילבערט ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא 2
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 ץַאק היעש

 תעשב טכַארבעגמוא ןבָאה סיצַאנ יד עכלעוו ,ןטסידנוב רעטנזיוט יד ןשיווצ
 -יּפיט ַא--ץַאק היעש ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןליוּפ רעביא ןקיטלעװעג רעייז
 לטעטש םניא 1892 ןריובעג .רוד ןכעלסעגרַאפמוא ןַא ןופ רעיײטשרָאפ רעש
 עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא ,ווָאקשיװ
 ךיז קעװַא זיא ןוא לרוחב רעגניי רָאג ַא ךָאנ
 ,רעליטש ַא .יײרעלָאטס -- ךַאפ ַא ןענרעל
 רע טָאה ,רעשיטַאמגעלפ ַא טעמכ ,רעקיאור ַא
 ןכעלנייועגרעסױא ןַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ
 רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג וצ גנַארד
 יא ןוא רעיודסיוא רועיש ַא ןָא ןוא טעברַא
 ,טייקנבעגעגרעב

 -ָאס ַא וצ טרעהעג רע טָאה 1910 ןיא ןיוש
 :-רַא רעשידיי ןופ זיירק-טנגוי ןשיטסילַאיצ
 -טג ןיוש רע זיא 1911 ןיא ןוא טנגוי-רעטעב
 .ד .ס רעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוו
 -|צ רעד ןיא .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ןופ טיײרפַאב טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,טפנוק
 זיא ,(ײטרַאּפ עשיטסינומָאק רעטעּפש) .ל .ּפ .ק .ד .ס רעד ןופ תוסּפורטוּפַא רעד
 טָאה זיירק םעד) .רעטעברַא עשידיי עגניי ןופ רעריפ-זיירק ַא ןרָאװעג רע
 ,ויטקַא טפנוקוצ םנופ טסערַא ןסיורג םעד תעשב .(טעדנירגעג ןיילַא רע
 ןיא ןסעזעג זיא רע .ןרָאװעג טריטסערַא ץַאק ךיוא זיא ,1912 ץרעמ ןט17 םעד
 ןיא רעטעּפש ןוא לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןופ ןָאיליװַאּפ ןטנעצ ןיא ,קַאיווַאּפ
 ,רָאי בלַאה ַא ןוא 3 ןעמַאזוצ --- גנוטסעפ רעגולַאק רעד

 ,קיירטש ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ןענָאמרעד רע טגעלפ ןסעומש ענייז ןיא = |
 רעװעשרַאװ רעטמירַאב רעד ןיא טריפעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא רע ןכלעוז
 רעד ןיא רעכיב עשיריי :ןעועג זיא גנורעדָאפ-קיירטש יד .קַאיווַאפ עמרוס
 ,ןרָאװעג ןענואוועג עקַאט זיא קיירטש רעד .קעטָאילביב-עמרוט

 -טלעו רעטשרע רעד תעשב ןיוש עמרוט ןופ סױרַא זיא ץַאק היעש
 .גנוגעוַאב רעד ןיא ןיירַא רעדיוו ןוא עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוקעג ,המחלמ
 -יוב ןוא -לַאטעמ רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ רעוװיטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רע
 ןיא ,גנוגעװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןוא עּפורג
 ,טכַארבעגמוא םיא ןבָאה ןטסירעלטיה יד זיב ,טעברַאעג טָאה רע רעכלעוו

 סלַא :ןצַאק טימ תונובשח עריא טַאהעג טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד ךיוא
 -ַאיצָאס גנוטייצ-טנגיי רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 ַא וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ- רע זיא (טַאלבנכָאװ-ייװצ ַא) עמיטש-טנגוי עשיטסיל
 ,טייצ רערעגנעל ַא ףיוא לַאגעלמוא ןרעוו טזומעג ןוא הסיפת רָאי

 המשנ רענייר לָאטשירק ַא טימ רבח ןעיירט רעבָא ןליטש ןקיזָאד םעד
 ,טניירפ ןוא םירבח רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה טַאהעג ביל ןבָאה

 ןַאעל
0 
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 ןעזָאר קחצִי רעב

 רָאג יד ןיא ןעזָאר !יא ,עשרַאװ ןיא 1900 רעבמעצעד 29 םעד ןריובעג

 -סקלָאפ עשידיי עקיצרַאה ַא -- רעטומ ןייז ,ןטַאט ַא ןָא ןבילבעג ןרָאי עגנוי

 יירד עריא ןייזי וצ-סנרפמ ,ךעלגעמ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןוטעג טָאה --- יורפ

 -דיימ ערעגניי 2 ןוא זוז םעד ,רעדניק

 לרעב רעוויטיסנעס רעד רעבָא .ךעל

 ןקוקוצ טנעקעג טשינ טָאה עשטיא

 טעמכ .ךיז טרעטַאמ רעטומ ןייז יו

 .עגרעביא רע טָאה ,לגניי ַא ךָאנ

 -לוע םעד ןעמַאמ ןייז ייב ןעמונ

 ענייז עלַא ןגָארטעג םיא ןוא הסנרּפ

 -ערג רעד טימ ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןופ עביל יד .טפַאשיירטעג רעטס

 ןוא ןעמַאמ ןייז וצ ןעשטיא לרעב

 א ןעוועג זיא ךעלרעטסעווש ייווצ

 -עטיל רעסיורג רעד ןיא רבד-םש

 ,הביבס רעשיֵטְסיטרַא ןְוא רעשירַאר

 -מורַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ
 ענעסקַאװרעד ענייז עלַא טלגנירעג |

 ,םירבח:ייטרַאּפ עטנָאנ ןשיוװצ ךיוא יװ ,ןרָאי

 "עג עשטיא לרעב טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעטעברַא-ץרַאוװש ַא יו טיורב ףיוא טנידרַאפ ,רעכַאמרעגייז ַא ןרעוו טוואורּפ

 ןרָאי ענעי ןיא .ַא .א שידיי ןופ רערעל-טַאוװירּפ ַא ןעוועג ,טעברַא-ײסָאש ייב

 לרעב .(עשרַאװ ןופ תונכש ןיא) קצָאװטָא ןיא טניואוועג החּפשמ יד טָאה

 ןביירש ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע .טנעיילעג ליפ ןוא טנרעלעג ךיז טָאה עשטיא

 ,טנגוי רעקצָאװטָא רעד ןשיװצ ךעלטפַאשלעזעג קיטעט ןרעוו ןוא רעדיל

 סָאװ ,טקַאפ רעד טַאהעג טָאה סקואוו ןקיטסייג ןייז ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא

 םעד ןבָאה ייז .רעביירש עשידיי עטנַאקַאב טימ לופ ןעוועג זיא קצָאװטָא

 ןרָאװעג רע זיא טסידנוב ַא .סיוארָאפ ןסיוטשעג םיא ןוא ןעוועג ברקמ לרוחב

 רַאפ) טייקכעלנעזרעּפ סמעדעמ .לוו ןופ גנוקריו רעטקעריד רעד רעטנוא

 ,(ןויצ-ילעוּפ יד וצ טרעהעג טייצ עצרוק ַא רע טָאה םעד

 ןטייצ עטשרע יד ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ענליוו ןופ טמוק יקסנַא .ש ןעוו
 טפלעה -- רַאטערקעס-טַאװיױּפ סיקסנַא ןעזָאר לרעב טרעוו ,קצָאװטָא ןיא
 טרָאפ ,רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ,תונורכז ענייז ןביירשרעביא ןוא ןביירש םיא
 סיקסנַא ןגרָאזַאב ןגַאלרַאפ ןוא סעיצקַאדער רעװעשרַאװ יד ןיא ךָאװ עדעי
 רעשיטקַאּפ רעד ןעזָאר .י רענ טביילב טיוט סיקסנַא ךָאנ .וװ .זַא .א םינינע
 -השורי רעטגייווצרַאפ ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא האווצ סיקסנַא .ש ןופ רעריפסיוא
 ךיוא יו ,טעטש-טּפיוה עשיאעּפָאריײא עלַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,הסנכה
 ןשידיי ןיא קובד סיקסנַא ןרָאי עגנַאל טליּפשעג טָאה ןעמ ואוו ,עקירעמַא ןופ
 -לַאורַאפ טָאה ןעזָאר .י רעב .ערעּפָא ןוא םליפ ,רעטַאעט ןשידיי-טשינ ןוא
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 ,טעטימָאק-השורי ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא השורי-יקסנַא רעד טימ טעט
 ,םיובנירג קחצי ,רעגינ .ש ,יקסווָאלטישז .ח .רד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאוו
 ..ַא .א ענזיצַאק רעטלַא

 טרעװ רַאטערקעס-טַאװירּפ סיקסנַא .ש יו טעברַא רעד טימ לעלַארַאּפ
 ןופ טנגוי רעשידנוב רעד ןשיווצ קיטעט רעמ ץלַא ןעזָאר לרעב רעגניי רעד
 -טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג ןפיוא ,טנגעגמוא ןוא עשרַאװ
 -נעצ ןטשרע םניא טלייוועג רע טרעוו (1919 תועובש) טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא
 רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ טעטימָאק-לַארט
 ןופ ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא יד ןיא קיטעט רעייז ןעזָאר לרעב זיא טייצ
 טביירש ,סעיצקעל טימ דנַאל ןרעביא םורַא טרָאפ רע .טנגוי רעשידנוב רעד
 עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןגעוו עסערּפ-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא
 -עגוצ ןוא טייהיירט ךס ַא סױרַא ללכב טזייוו ןוא רעדיל טקורד ,ןעמעלבָארּפ

 ,גנוגעווַאב רעד וצ טייקנדנוב

 ןליפַא .טסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעזָאר .י רעב טרעוו רעטעּפש

 -עג טשינ שיטילָאּפ ללכב ןוא ןעוועג טשינ רעכעלטנגוי ןייק ןיוש זיא רע ןעוו !
 ןופ ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא ןלעטש ךיז ןרָאי עלַא רע טגעלפ ,וויטקַא ןעוו
 ןריפסיוא .דנוב ןופ עיצַארטסנָאמעד ןסַאג רעדעי ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ןיא שינעעשעג עכעלרעייפ ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא דנוב ןופ תוחילשיייטרַאּפ ַא
 -גָאט רעװעשרַאװ ייר ַא טנידַאב רע טָאה טסילַאנרושז ַא יו .,ןבעל ןייז
 רע טגעלפ שיאיידיא .םייס ןופ ןוא ןטכירעג יד ןופ ןטכירַאב טימ ןעגנוטייצ
 .רעקעוו -טנגוי לַאנרושז ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא ןקורד ךרוד ןבעלסיוא ךיז
 -רַאו ןופ עיצקעס .ּפָארּפ רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג גנַאלנרָאי ךיוא זיא רע
 -וטש רע טָאה ןרָאי-טנגוי ענייז ןיא .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשידיי רעוועש
 לושיץנַאט רעד ןיא ןוא ןַאמרעה דוד ןופ לוש רעשיטַאמַארד רעד ןיא טריד
 .עניב רעד ףיוא טליּפשעג טייצ עצרוק ַא ןוא .ַאקצָאסיוו ַאנַאיטַאט ןופ

 ענליוו ןיא טכַאמעגכרוד ןעזָאר טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ןרָאי יד
 ןופ) יַאכנַאש ןיא רעטעּפש ןוא ,עבָאק ,(1941 רַאורבעפ --- 1939 רעבָאטקָא)
 טכַאמעגכרוד רע טָאה ,יַאכנַאש ןיא ,ָאד ,(1947 רעמוז ביוהנָא זיב 1941 ףוס
 ןוא גנוקירעדינרעד ,רעגנוה ,ָאטעג ןשידיי רעיַאכנַאש םעד :טייצ ערעטיב ַא
 קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב ןעזָאװ טָאה 1946 רעבמעווָאנ 23 םעד ,ּפעלק וליפַא
 עקיליװרעפּפָא ןייז ,טיוט ןוא ןבעל ןשיוצ טבעװשעג טייצ ַא טָאה רע ןוא
 -עג קרַאטש םיא רַאפ ןבָאה רעביירש-ןגעלָאק רעװעשרַאװ ענייז ןוא יורפ
 טצעזַאב ךיז רע טָאה 1947 ינוי ןיא .סיפ יד ףיוא טלעטשעגקירוצ ןוא טגרָאז
 עקידנעטש עטצעל ןייז ןרָאװעג זיא עכלעוו ,(ןרובלעמ) עילַארטסיױא ןיא
 ,םייה

 טניואוועג טָאה ןעזָאר .י רעב סָאװ ,טייצ רָאי 7 רעכעה יד ןופ ךשמ ןיא
 ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא טעמכ ףיוא קיטעט ןעוועג רע זיא ,עילַארטסיױא ןיא
 ךיז ,עסערּפ רעשידיי רעלַאקָאל רעד ןיא ןבירשעג :ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 -ידיי ןופ רערעל ןעוועג ,עקירעמַא ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טקורדעג
 ,לוש רעשידיי רענרובלעמ רעד ןופ ןסַאלק ערעכעה יד ןיא רוטַארעטיל רעש
 -עג ,קנַאדעג רעזנוא לַאנרושז ןשידנוב ןקיטרָא ןופ רָאטקַאדער-טימ ןעוועג
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 ךיז טָאה רע .המידק עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רענרובלעמ רעד ןיא טעברַא
 -סקורדנייא ןוא רָאטקעל רעקיסַאלקטשרע ןַא יו טָאטש ןיא ןעוועג-םש-הנוק
 ,רענדער רעלופ

 טקעוורעד ןבָאה עידעגַארט-סקלָאפ עשידיי עסיורג יד ןוא ןרָאי-סגירק יד
 -וװעליּפש ןוא רעכעליירפ-קידנעטש רעד .ליפעג:-תוירחַא ןסיורג ַא םיא ןיא

 רעייז ַא ןעוועג ךיז ןיא ףיט ןרָאי עטצעל יד זיא ןעזָאר .י רעב רעקיד
 ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה עיסערּפעד עכעלרעניא עפיט ַא .שטנעמ רעקירעיורט

 טָאה רע סָאװ ,רעדיל-ןברוח יד ןופ עכעלטע .טיוט ןייז ןופ גָאט ןזיב םעלק
 :םשור ןקרַאטש ַא ןזָאלעג ןבָאה ,ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טקורדענּפָא
 .עסערּפ רעקרָאי-וינ רעד ןיא טקורדעגרעביא ייז ןופ עכעלטע טָאה ןעמ

 רעביא ןפרָאװעצ ןענייז ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ,רעדיל סנעזָאר .י רעב

 רעװעשרַאװ ןיא זיא 1926 רָאי ןיא .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ
 ןעמָאנ ןרעטנוא ןלעוװָאנ ענייז ןופ ךוב ַא ןענישרעד עזָאשזב ןופ גַאלרַאּפ
 -לַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא זיא 1950 רָאי ןיא .דרע עיור
 ,13 עקצַאמָאלט ךוב-ןרָאומעמ ןייז ןענישרעד ,ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 -ָאנ 23 םעד -- קַאטַאיץרַאה ןטשרע ןייז ןופ גָאטרָאי ןטכַא םוצ יונעג = |
 -ץרַאה םעיינ ַא ןעמוקַאב טכירעגמוא ןעזָאר .י רעב טָאה -- 1954 רעבמעוו
 טָאה עילַארטסיױא ןיא בושי רעשידיי רעצנַאג רעד .ןברָאטשעג ןוא קַאטַא
 ,טיוט ןטכירעגמוא ןייז בילוצ טרעיורטעג קיטכירפיוא
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 יקסווָאגָאלג לרעפ ןוא עקסוז

 ,ןעמוקעג עקסוז זיא קָאטסילַאיב ןייק .עקלָאקָאס לטעטש ןופ טמַאטשעג

 טלָאמעד ךָאנ טָאה עקלָאקָאס ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא ןענרעל וצ ידכ

 -ידיי רעשירעפמעק ַא ,רענייז עטַאט רעד .טַאהעג טשינ לוש עשידיי ןייק
 טָאה .גנואיצרעד עשידיי עכעלטלעוו ַא ןבעג טלָאװעג ןוז ןייז טָאה ,טסיש
 ןעבָאב סעקסוז טימ תופתושב טָאה רע סָאװ ,הסנרּפ רעקישָארג רעד ןופ רע
 .ערעל סעקסוז ףיוא טרָאּפשעגּפָא ,למערק-זייּפש םערָא ןַא ןופ ןגיוצעג

 ,דמערפ רעד ןיא רוחב-הבישי רענרעדָאמ ַא ןרָאװעג עקסוז זיא ױזַא
 הרות ךָאנ רעגנוה רעד .הרות טגנילש רע קר ןוא ,סָאװ-יבַא ןופ טבעל סָאװ
 | ,טזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק ןעקסוז ןיוש טָאה

 ,רעטייו ךיז ןענרעל ףיוא ןגָארטעג טשינ רעבָא טָאה למערק סָאד
 -עג רע טָאה טייצ ַא ,תילכת ַא ןגעוו ןרעלק ןעמענ טזומעג טָאה עקסוז ןוא
 -ידיי רעקָאטסילַאיב רעד וצ למערק רעקלָאקָאס ןופ רעה ןוא ןיה טרעדנַאװ

 ןיא רעירַאטעלָארּפ ַא ןרָאװעג רע זיא ףוסל ןוא ,לוש-רעקרעוטנַאה רעש

 ,קָאטסילַאיב
 זיא ,סעיפָאזָאליפ ןוא רעכיב ןיא ןגעלעג קידנעטש רעבָא זיא ּפָאק רעד

 ואוו ,קירבַאפ-ליטסקעט יד טשינ ,לָאמש ןעוועג לָאמ עלַא הסנרּפ טימ עקַאט
 טַאהעג ןבָאה רעירַאטעלָארּפ רעד עקסוז טשינ ןוא ,טעברַאעג טָאה עקסוז
 .ןרעדנַא ןופ רענייא תחנ ליפוצ
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 רעד ךרוד ןעמוקעג עקסוז זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד וצ

 רעד ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ טניימעג םיא רַאפ טָאה דנוב ,לוש רעשידיד

 ,םזילַאיצָאס ךייש סָאװ .עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ רוטלוק רעשידיי

 -עג לָאמעלַא טשינ טָאה סָאװ ,םַארנָארּפ םענעגייא ןייז טַאהעג עקסוז טָאה

 :םענעגייא ןייז טַאהעג ךיז טָאה רע .יײטרַאּפ רעד ןופ םַארגָארּפ ןטימ טמיטש

 טגעלפ'ס .תוקפס טימ ןעװעג לופ זיא סָאװ ,םזילַאיצָאס ןשירוחב-הבישי

 טָאה טלָאמעד .וויטקַא שיטילָאּפ ןייז וצ טייצ ַא ףיוא-טרעה עקסוז זַא ,ןפערט

 רע לייוו ,טעברַא-ייטרַאּפ יד ןוט וצ יואר טשינ זיא רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז

 ,טלפייווצ
 םולש רעטעּפש טָאה רע יצ ,תוקפס ענייז ןעמוקעגייב עקַאט זיא עקסוז יצ

 ןרעפטנע ןענעק טשינ געמ טסילַאיצָאס ַא וליפַא זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג

 רעד וצ ןעמונעג ןערב טימ ךיז טָאה רע ,שרעדנַא יצ ױזַא --- סעגַארפ עלַא ףיוא

 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טעברַא

 זיא המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 דנוב טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא וװיטקַא ןעוועג עקסוז

 רעשידנוב רעד ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ םוצ טרעהעג טָאה רע .טפנוקוצ

 ןריפ סָאד ןעוועג זיא טעברַא ןייז ןופ רקיע רעד רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ .רעיצרעד ןוא רערעל ןעוועג זיא רע ואוו ,ןזיירק יד

 ןטימ טניורקעג םיא ןבָאה םידימלת-טפנוקוצ ענייז סָאװ ,טקַאפ רעד זיא םיא

 יז ."טלענק רע; :ןגָאז ייז ןגעלפ ןטַארעפער ענייז ןגעוו ןוא יבר ןעמָאנ

 ןורחַא-קסופ ַא רַאפ טכַארטַאב םיא ןבָאה ןוא טַאהעג ביל רעייז עלַא םיא ןבָאה

 .ןעמעלבָארּפ עכעלנעזרעּפ ערעייז עלַא ןיא

 ןענייז לרעּפ יורפ ןייז ןוא עקסוז .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא 0

 עקסוז .קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגנָא םיטילּפ ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ

 יוװ ףיוא ,ןעװעטַאר וצ טּפָאהעג טָאה ןוא ןטעברַא קירבַאפ ַא ןיא ןײרַא זיא

 .טרעבָארעד ימ ליפ ױזַא טימ טָאה רע סָאװ טכיוועגכיילג ןייז ,ךעלגעמ טייוו

 סָאװ ,םירבח ענעי טימ לרוג םעד ןלייט וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 דָאס רעד ןופ סױרַא געוו ַא טכוזעג טנַאה ןיא ןקעטשירעדנַאװ ןטימ ןבָאה

 טכַאמעג טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה עקסוז ןעוו ןוא .עיצַאּפוקָא רעשיטעוו

 טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ,ןובשח ןיא תועט ַא

 ,םירבח עּפורג יד ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוק

 ןײרַא טלעוו רעטייוו רעד ןיא ןזָאל וצ ךיז ןזיװַאב ףוס-לכ-ףוס טָאה סָאװ
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 ןבָאה ייז ןוא קָאטסילַאיב טזָאלרַאפ רעטעּפש ןבָאה יורפ ןייז ןוא עקסוז
 זיא סָאװ ,ןלוּפ ןופ לייט ןטריּפוקָא-שיטעווָאס םעד רעביא טרעדנַאװעגמורַא
 יז טָאה ןטרָאד .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ 1941 ינוי ןטס22 ןכָאנ
 ,טנַאה-רעדרעמ עמַאזיורג יד טכיירגרעד

 ךילרע לחר
 יא
 לא 8

 עּפורג ַא טדנעוועג רימ וצ ךיז טָאה 1925 ןיא טנװָא ןקיטסברַאה ַא ןיא
 רעשידיי-שילוּפ רעװעשרַאוװ ַא ןופ סנירעליש ;ךעלדיימ עקירעינצפופ עגניי
 רעכלעוו ,זיירק-סגנודליב-טסבלעז ַא ןריפ ןפלעה ייז לָאז ךיא זַא ,עיזַאנמיג
 רעסיוא טפַאשנסיװ עלַאיצָאס ןרידוטש וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה
 ייוצ טימ ענייא טלייטעגסיוא ךיז טָאה עּפורג רעד טָא ןשיווצ ,לוש רעד
 ,םיובנזָאר לרעּפ ןעוועג זיא סָאד .םינּפ טסנרע ןוא ּפעצ עצרַאװש עגנַאל
 -וװָאסָאק ןופ ןעמוקעג סעטרבח עכעלטע ךָאנ טימ יז זיא קירוצ גנַאל טשינ רָאג
 -עג טָאה יז .ןענרעל ךיז --- עשרַאװ ןייק ,לטעטש"-טרובעג ריא ,יקַאילעט
 רעכלעוו ןיא ,החּפשמ-רעלדנעה רעקידלטעטשניילק ,רעמערָא ןַא ןופ טמַאטש
 סָאד .טייהדניק עטליפעגנָא דיירפ קינייוו טימ ,עיורג ַא טגנערברַאפ טָאה יז
 ןיא זיא ךָאד ןוא .ןעלכיימשעצ ןטלעז ךיז טגעלפ םינּפ עטסנרע עקיזָאד
 ,טײקמערַאװ ןוא דיירפ ךָאנ טפַאשקנעב ליפ ױזַא ןעוועג ריא

 ,טרעהעג טָאה יז ןכלעוו וצ ,זיירק רעד יו ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס
 ןעמָאנ ַא ךיז טָאה זיירק רעד .רעשיטסילַאיצָאס ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןרָאװעג זיא
 ןוא ךעלדיימ עקירעי 1615 יד ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא ...ייטעמָארּפ ןבעגעג
 ןענייז ייז ןופ לייט זַא ,טסנרע ױזַא ןעמָאנ ןשילָאבמיס םעד ןעמונעג םירוחב
 ,ןבעל םענעטינשרַאפ-גניי רעייז ןופ ףוס ןזיב ?רעײטעמָארּפ; ןבילבעג

 טָאה ןזיירק רעד ןוא עינַאּפמַאק-לַאו ַא ןעמוקעגרעטנוא דלַאב זיא'ס
 רעד רַאפ ןריטיגַא ןבוטש-רעלעק ןוא -םעדיוב יד רעביא ןייג וצ ןסָאלשַאב
 סָאד ,עכעלדימרעדמוא יד ןופ ןעוועג זיא לרעּפ ,4 רעמונ עטסיל רעשידנוב
 ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס ןופ עיצקעל עטשרע יד ריא רַאפ ןעוועג זיא

 ..טנעיילעג טָאה יז סָאװ ,רעכיב יד יוװ ,טגייצרעביא רעמ ריא טָאה סָאװ
 -ָאמס ןוא רעשנעג םעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא גָאט-לַאװ םניא זיא יז ןעוו
 עשיטסינומָאק ןענייז ,טסורב רעד רעביא 4 רעמונ ןסיורג ַא טימ ןָאיַאר רעשט
 -- .דנוב ןופ רעמונ םעד ריא ןופ ןסירעג ןוא ןלַאפַאב יז ןרָאטַאטיגַא-לַאוװ

 .קידנעטש ףיוא עקטסידנוב ַא ןרָאװעג זיא יז ןעוו ,גָאט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -רעווינוא ןשיליוּפ ןעיירפ םניא ןעמוקַאב גנודליב-ךיוה ריא טָאה לרעּפ
 סלַא טריזילַאיצעּפס ךיז ךָאנרעד טָאה יז -- עצינכעשוו ,עשרַאװ ןיא טעטיז
 -רַאפ-ץוש רעלַאיצָאס רעלַאנומָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא ןירעטעברַאטימ ַא
 יז טָאה קיטייצכיילג .סרעטומ עזָאלצוש ןוא רעדניק עזָאלנרעטלע ןופ גנוגרָאז

 -ָאשיצ יד ןיא ןוא םעדעמ .וװ ןופ .נ .א עירָאטַאנַאס-רעדניק רעד ןיא טעברַאעג
 טנרעלעג טָאה יז ואוו ,ענלַאמכָארק ןוא עקצילעמרַאק ףיוא עשרַאװ ןיא ןלוש

 לייט ַא ןעוועג זיא ןלוש-ָאשיצ יד ןיא טעברַא ריא .קיטַאמעטַאמ ןוא שיליוּפ

 ןוא טפנוקוצ דנוב טנגוי ןיא -- גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא טעברַא ריא ןופ
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 רעד טימ טריּפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןטעטימָאק יד וצ טרעהעג טָאה יז ואוו ,ףיקס
 .עש'רַאוװ ןיא טעברַא

 יז ךיא בָאה ןטלעז רעייז ;עקיאור ַא ,עכעלכַאז ַא ןעוועג קידנעטש זיא יז
 ןביירש ריא רעמ ךָאנ ןוא ןדייר ריא .טכיוועגכיילג ןופ טגנערבעגסױרַא ןעזעג
 עטשרע סָאד ןעזעג יז בָאה'כ ןעוו .עיצַאטנעמַאנרָא ןָא רָאלק ןעוועג זיא
 יד טריּפשרעד ךיא בָאה ,טַאװַארק ןטיור ַא ןוא עזולב רעיולב ַא ןיא לָאמ
 ,דיירפ ענעטלַאהַאב עליטש יד .,טליפעג ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,טייקנביוהרעד
 ריא טָאה גנוגעוװַאב רעד טימ טײקנטפָאהעגנעמַאזצ ןופ ליפעג סָאד סָאװ
 .ןבעל ריא ןופ ףוס ןזיב ריא ייב ןבילבעג זיא ,ןבעגעג

 רבח:סנבעל ַא סלַא ןבָאה וצ קילג סָאד ןרָאװעג ןבעגעג ריא זיא'ס
 עדייב .עשרַאװ ןיא טרעטנענרעד ךיז יז טָאה ןעקסוז טימ .יקסווָאגָאלג עקסוז
 -ַאפליפרַאפ ךיז טָאה טייקיטעט רעייז ןוא ןסקַאװעג טעברַא רעד ןיא ןענייז
 .רעלטיה ןעמוקעג זיא'ס זיב טקיכ

 ייווַצ ,יורפ ןיימ ,עינָאל טכַארבעג רימ טָאה ייז ןופ סורג ןטצעל םעד
 עטשרע סָאד -- המחלמ רעד תעשב ןפָארטעג ןעלרעּפ טימ ךיז יז טָאה לָאמ
 ןייק עשרַאװ ןטריּפוקָא ןיוש ןופ ןפיול ןפלָאהעג ריא טָאה לרעּפ ןעוו ,לָאמ
 רעשיטעווָאס ַא ןופ סױרַא זיא עינָאל ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד .שטייװָאנַארַאב
 רעכעלרעטסעווש סלרעּפ רעטנוא טרָאד ןוא ינרַאס ןייק ןעמוקעג ןוא הסיפת
 .ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק טפרַאדעג גרָאז

 ,ןליוק ןעװעדָאל :טעברַא רערעווש ייב טעברַאעג ןבָאה לרעּפ ןוא עקסוז

 -רַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה קָאטסילַאיב ןופ ןטסינומָאק --- ייסָאש םעד ןקינייר
 -ַאיב ןיא ןביילב ןלָאז ,ןרעלטיה ןופ םיטילּפ ,ןטסילַאיצָאס ייווצ יד זַא ,ןגָארט

 ןוא ןכָארּפשטנַא ייז טלָאװ סָאװ ,טיבעג ַא ןיא ןטעברַא ןענעק ןוא קָאטסיל
 ןפיולטנַא טזומעג ןבָאה עקסוז ןוא לרעּפ .ןייז ךעלצונ טנָאקעג ןטלָאװ ייז ואוו

 ,..ינרַאס םעניילק םניא שינעטלעהַאב ַא ןכוז ןוא קַאטסילַאיב ןופ

 זיא ,דנַאלסור ןגעק שרַאמ ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעלטיה יו םעד ךָאנ ןוא
 ןעלרעּפ .גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ינרַאס ןיא |

 םוצ ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא -- רעניַארקוא טעדרָאמרעד ןבָאה ןעקסוז ןוא
 ..ןדיי טעדרָאמעג ןוא טרימָארגָאּפ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטסלפיוו

 רעלַא .ל

0 

 ןַאמדירפ לבייל

 -סגנוטייצ ןעוועג ןענייז עמַאמ-עטַאט עמירָא ענייז ,1906 ןרָאװעג ןריובעג
 עקירעהעג יד ןבָאה טנעקעג טשינ םיא ףיוא ןבָאה ןרעטלע יד .רעפיוקרַאפ
 רעדניק ןשיװצ טגנערברַאפ ןרָאי עשרעדניק ענייז טָאה לבייל ןוא טכיזפיוא
 ,סַאג ןיא

 ,ןגעו עמורק ףיוא ןעשזדנָאלברַאפ וצ רַאפעג יד טָארדעג םיא טָאה'ס
 ךיז טָאה ןוא דניק ריא רַאפ ץוש טכוזעג טָאה סָאװ ,עמַאמ ןייז טשינ ןעוו
 טָאה רעכלעוו ,סרעוט-טנגוי עשידנוב יד ןופ םענייא וצ םעד ןגעוו טדנעוועג
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 ךיוא ןוא ןביירש ןוא ןענעייל םיא טנרעלעג ,טריסערעטניארַאפ םיא טימ ךיז

 ,הביבס רעיינ ַא ןיא טריפעגניירַא םיא

 טימ .סַאג ןופ םירבח עקיטכענ ענייז ןסעגרַאפ טשינ רעבָא טָאה רע

 ןייז ןיא טגנערבעג זיײװסעּפורג ךיוא ןוא זייווקיצנייא ייז רע טָאה ימ סיורג

 "עגסיוא רעטעּפש ןענייז סעּפורג יד טָא ןופ ,דנוב-טנגוי ןיא --- םייה רעיינ

 ןרעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןזיירק-טרעקעל שריה עכעלטע ןסקַאװ

 ןופ לָאצ עשפיה ַא .שזדָאל ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד טירָאלָאק

 -ַאב רעד ןיא עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג רעטעּפש ןבָאה ןזיירק-טרעקעל יד

 ,גנוגעוו |
 ןעוו .קיטסַאנמיג ןוא טרָאּפס טַאהעג ביל רעייז טָאה ןַאמדירפ לבייל

 רע זיא ,ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס יד ןענַאטשטנַא 1926 ןיא זיא'ס

 םעד זיב ןטסָאּפ םעד ןטלַאהעגנָא טָאה רע .רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןטרָאד

 ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג לבייל זיא קיטייצכיילג ,1939 ךורבסיוא-המחלמ

 ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ןַאמדירפ לבייל טָאה ןרָאי עגנַאל .טפנוקוצ רעד

 טקישעג לָאֿמ עכעלטע ךיוא זיא רע .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ רַאטערקעס !

 ַא ןעועג ךיוא זיא רע .טפנוקוצ .ב .י ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל יד וצ ןרָאװעג

 ןלוש-ָאשיצ יד ןיא קיטסַאנמיג ןופ .רָאטקורטסניא ןוא רערעל רעטבילַאב |

 | .עכעלטנגוי ןשיווצ ךיוא ןוא שזדָאל ןיא

 ַאינַאמ יורפ ןייז טימ .לבייל זיא המחלמ רעד ןוֿפ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב

 גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב ןבָאה ייז ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא שטיוװָאכורָאב

 .ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא

 עירָאטַאנַאס רעד ןופ לַאנָאסרעּפ סָאד ןוא רערעל יד ,רעדניק יד ןעוו

 ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןפוא ןכעלרעדרעמ ַא ףיוא ןענייז

 ןבָאה ייז .ןעװעטַאר וצ ןבעגעגנייא ךיז יורפ ןייז טימ ןעלבייל טָאה ,1942 רָאי

 -טלַאװג םעד ןבָאה ייז .עשרַאװ רעטניה רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז ייז .ןטימעגסיוא טשינ טוט ןעמַאז

 עטיוועקטונ ס ,םיחצור-יצַאנ

 ףָאזָאליפ לקסַאכ

 -עפ ַא ןעוועג זיא רע .עמַאמ-עטַאט עמירָא רעייז ייב ןרָאװעג ןריובעג

 ןַא טימ טקידנערַאפ יז ןוא לוש-םעדעמ רעשזדָאל רעד ןיא רעליש רעקיא

 ,גנונעכייצסיוא

 םיא טָאה סָאד .טייקיטכיזצרוק טימ טפָארטשעג ןעוועג זיא ףָאזָאליפ

 זיא םעד תמחמ .ןרידוטש ןוא ןענעייל רדסכ ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא

 "ןשַאמַאק ַא -- ךַאפ ןופ) .רעטעברַא רעטנעגילעטניא ןַא ןסקַאװעגסיױא רע

 ןופ ןסרוק יד ףיוא טצעזעגרָאפ לקסַאכ רבח טָאה גנודליב ןייז .(רעּפעטש

 .רוט טעטיזרעווינוא-רעטעברַא ןשיליוּפ-

 -טע טימ טכַאמ ,ףיקס ןופ דילגטימ .ַא ףָאזָאליפ טרעװ דניק סלַא ךָאנ

 רעטעּפש .עּפורג-ףיקס ַא ןופ רעריפנָא ןַא טרעוו ןוא ןרעגַאל-רעדנַאװ עכעל
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 ןוא טנערעפער-זיירק ַא טרעיו ,טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןיא וויטקַא רע טרעוו

 -עגסיוא ןענייז ןסערעטניא:סנבעל ענייז .טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא

 "נָאק ַא ךרודַא ןטלעז טזָאל ןוא קיזומ ביל רעייז טָאה :ןרָאװעג טרעטיירב

 ,רוטַארעטיל רעשיאעּפָארײא רעד ןיא טנוװַאהַאב ךיוא טרעוו :;טרעצ

 דנוב טנגוי ןופ ץילימ יד) ,םרוטסש-טפנוקוצ רעד ךיז טעדנירג סע ןעוו

 טָאה רע .גנוריפנָא רעד ןיא ןבילקעגסיוא ףָאזָאליפ רבח טרעוװ (טפנוקוצ

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןיא טקילײטַאב ךיז

 -רַאװ ןיא טבעלעג ףָאזָאליפ רבח טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -עװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאטעג רעוועש

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סַאג עלימ ףיוא גנוניואוו ןיא םיא ייב .דנוב ןופ גנוג

 ןעמוקעגמוא זיא רע .דנַאטשפױא-ָאטעג םעד ןטיירגוצ ןגעוו ןעגנוטַארַאב

 שטיוועקטונ ט .ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ

 יקסווָאנילַאמ ןועמש

 -ַאל ןיא 1942 רעבמעווָאנ 2 טעדרָאמרעד -- שזדָאל ןיא 1910 ןריובעג
 | ,קינװַארט ןופ רעג

 טָאה םייה רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ .רעבעוו רעשזדָאל ַא ןופ דניק ַא
 רעד ךרוד טריפעג געוו-סנבעל ןייז
 ,ףיקס ,לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי
 עגנַאל .דנוב ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 -ימָאק רעשזדָאל ןיא דילגטימ  ַא ןרָאי

 -ינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ טעט
 ןטעברַא קעװַא רָאי 14 וצ ,עיצַאז
 רעד ןופ רעוט רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג
 -עד וליפַא .גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןייז ןָאטעג רעטיוו רע טָאה טלָאמ
 רעשידנוב רעד ןיא טעברַא עטכילַאב

 ,רעביל ַא .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק
 ןשיווצ קידנעטש ,רבח רעקיצרַאה-טוג

 -עג ךעלביל טיא טָאה סָאװ ,טנגוי רעד

 "שזריק ַא ךַאפ ןופ .עלעמיש -- ןפור

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא ,רענ
 ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ גנוריפנָא

 -יזרָאפ ןוא רעטעברַא-דיײלקַאב יד ןופ
 .עיצקעס רענשזריק רעד ןופ רעצ

 סָאד .עשרַאװ ןייק רע טמוק המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בױהנָא ןיא
 ןועמש .,טָאטשיטּפױה רעשיליױּפ רעד ןופ גנורעגַאלַאב רעד תעשב ןעוועג זיא
 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןענָאילַאטַאב-רעטעברַא עקיליוויירפ יד ןיא ןָא ךיז טסילש
 ןבָאה ןענַאלּפָארע  עשטייד ןעוו .תולייח עשיצַאנ יד ןגעק עשרַאװ טקידייס

4737 



 זיוה ןופ ךַאד ןפיוא ןענַאטשעג יקסווָאנילַאמ זיא ,סעבמָאב-דניצ ןפרָאװעג

 רעשידנוב רעד ןופ קורד ןוא עיצקאדער יד ןעוועג זיא'ס ואוו .7 עיּפילָאװָאנ

 "מָאב -דניצ ענעֿפרָאװעגּפָארַא יד ןטישרַאפ וצ דמַאז טימ ידכ ,גנוטייצ-סקלָאפ

 .ייסעב

 "רערעטנוא ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןרָאי יד ןיא

 -פיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןזיב ןטלַאהוצסיוא ןעגנולעג םיא זיא'ס .דנוב ןשיד

 ןדיי רעװעשרַאװ ענעבילברַאפ ךָאנ יד טָאה'מ ןעוו ,3 לירּפַא דנַאטש

 -נָא ןיא יקסוװָאנילַאמ .טנגעג רענילבול ןופ ןרעגַאל יד ןיא טריפעגקעוװַא

 .ןדיי טנזיוט 10 ךרעב ןעוועג ןענייז סע ואוו ,קינווַארט רעגַאל ןיא ןעמוקעג

 "מעק רעמַאזגיובמוא ,רעטעוװעטרַאהרַאפ רעד ןבילברַאפ רע זיא ןטרָאד ךיוא

 "גוא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ טקַאטנַאל ןיא ןענַאטשעג זיא רע .רעפ

 ,רעגַאל ןיא טעטימָאק ןשידיי ןעמייהעג םוצ טרעהעג ןוא דנוב ןשידרערעט

 ןיא ערעדנַא ןפלעה ןגעוו טגרָאזעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע

 1943 רעבמעווָאנ 3 םעד .דנַאטשרעדיװ ַא וצ ןדיי יד ןטיירגוצ ןוא רעגַאל

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד רעגַאל רעקינװַארט ןופ ןדיי עלַא ןענייז

 רַאפ 1945 ןיא טָאה עשרַאװ ןיא גנוריגער עשירָאזיװָארּפ עשיליוּפ יד

 ,טייקוטידלעה רַאפ ץיירק םעד גנונכייצסיוא סלַא טמיטשַאב םיא

 -נעמ המלש .1946 קרָאו-וינ ,טננוי ַא ןופ ץטכישצנ יד :ץרעה .ש .' ; .ב

 ןדיא יד ןופ דנַאטשֿפיוא ןוא ןברוח :טדַאטשיינ ךלמ .1040 קרָאי-וינ ,ןָאסלצד

 ; ןײארַאפ-דיילקַאב ןופ רעוט ןוא שטיוװָאנַאמלעז .מ ,1948 ,ביבא-לת ןעשרַאװ ןיא

 .ח .ש .י .קרָאי-וינ ,1944 ץרעמ ,טייצ רזנוא

 ס

 ?עביטש קיציא

 14 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו .קעוװַאלצָאלװ ןיא 1908 רָאי ןיא ןריובעג

 ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזװצ רע זיא ,רָאי

 -כרוד .טַאטשרַאוװ-רעדיינש ןיא ןײרַא דלַאב זיא קיציא רעגניי רעד

 רעד וצ ןעגנַאגרעד רע זיא ,לגניי-ןרעל ַא ןופ געוו ןרעווש םעד קידנכַאמ

 ןרָאװעג רע זיא ךיג .רעדיײנש-ןעמַאד רעטריציפילַאװק ַא ןרעוו ןופ הגרדמ

 טעברַא ןייז ךרוד ןוא ,שזדָאל ןיא ןײארַאפ-לדָאנ ןופ דילגטימ רעוװיטקַא ןַא

 -עפָארּפ עטסוײטקַא יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא ןטייקיאעפ ענייז ןוא

 -ַאגרָא ןפלָאהעג רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןוא עיגרענע טימ .רעוט עלענָאיס

 יד ןופ ןייארַאפ .פָארּפ םעד ןקיטסעפרַאפ ןוא עטריזינַאגרָא-טינ יד ןריזינ

 .שזדָאל ןיא רעטעברַא-רעדיינש

 עקידנריפנָא יד וצ טרעהעג ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה לעביטש קיציא

 .שזדָאל ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןצנַאטסניא

 לעביטש .תוחוכ ענייז עלַא טעמדיוועג רע טָאה גנוגעוװַאב-טנגוי רעד

 טָאה רענייז טירטסױרַא רעדעי .רענדער-ןסַאמ רעטריטנַאלַאט ַא ןעוועג זיא

 .עטלמַאזרַאפ יד ןסירעגטימ

 ,טפַאשטניירפ ןוא טפַאשרבח טימ טמשעג טָאה סלעביטש יד ןופ םייה יד

 רַאפ ,םירבח רַאפ ןפָא ןעועג קידנעטש ןענייז זיוה רעייז ןופ ןריט יד
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 טָאה (ןַאמסערּפ םייה רעד ןיפ) רתסא ןירעטיילגַאבסנבעל סקיציא .עשימייה
 ,רתסא .טעברַא רעשיאייטרַאּפ רעכעלגעטינָאט רעד ןיא ןפלָאהעגטימ םיא
 עמילב רעטסעװש ריא טימ ןעמַאזוצ טָאה ,עטרבח עביל ןוא עקיצרַאה יד
 -טַא יד ןפַאשַאב (ןטסידנוב עוויטקַא עדזיב) ןײטשדלָאג עלָא ןַאמ ריא ןוא
 סנייטשדלָאג יד ןבָאה ךעלרעמיצ עניילק' יירד ןיא --- םייה רעד ןופ רעפסָאמ
 קידנעטש ןענייז טנויֶא ןיא טעּפש זיב .טניואוועג ןעמַאזוצ סלעביטש ןוא
 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יוװ טליפעג ךיז ןבָאה עלַא ןוא ןעוועג טסעג םירבח

 "ידנוב רעד ןופ רבח רענעבעגעגרעביא ןַא ןעוועג זיא לעביטש קיציא
 ןוֿפ רעקידייטרַאפ עקידתונשקע יד וצ טרעהעג טָאה רע ,גנוגעװַאב רעש
 ,גנוגעװַאב .פָארּפ רעד ןיא עיציזָאּפ רעשידנוב רעדעי

 ןייז טימ לעביטש ךיז טָאה עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז עדייב .ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא ןענופעג יורפ
 ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב

 רעמ זיא רע .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג לעביטש זיא 1942 ןיא
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא 1943 ןיא זיא רתסא יורפ ןייז ...ןעמוקעגקירוצ טשינ
 ,םישטנעיוװשָא ןופ עירָאטַאמערק רעד ןיא

 שטיווָאנַאמלעז ?טַאמ

 לעבוטש קוצוא ווַאֹּפ המלש
: 0 

 ווַאּפ המלש
 "עג ,רעטעברַא-רעבעוװ ַא ןעוועג זיא עטַאט רעד .1910 ןיא ןריובעג

 ,לוטשז בעוו-טנַאה ַא ייב זיוה ןיא טשברַא

 רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ ץרַאה ןיא ןענופעג ךיז טָאה םייה סהמלש

 ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמזװַאּפ רעד ןופ םייה יד .,טולַאב ןיא ,טײקמערָא

 ךָאד .רעדניק יירד ןוא עמַאמ-עטַאט טזיוהעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,רעמיצ ןייא

 החּפשמ יד .טייקיטכיצ ןוא טייקנייר ריא טימ ןעוועג טנַאקַאב בוטש יד זיא

 -ןעטש זיא המלש .טפַאשביל ןוא טייקיאור טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 עניורב ענייז ,עטסערּפעג ןוא ענייר םישובלמ יד .רעקיטכיצ ַא ןעוועג קיד

 ַא ןעוועג זיא לגניי עליטש סָאד .טמעקרַאפ קיטלעפגרָאז רָאה עטלזיירקעג
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 -סיוא ךיז ווַאּפ טָאה לוש ןיא ןיוש .שזדָאל ןיא לוש-םעדעמ רעד ןופ רעליש

 ַא ןרָאװעג המלש זיא לֹוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,טנכייצעג

 ,טַאטשרַאוװ-רעדיינש ַא ןיא רעירַאטעלָארּפ

 עלענָאיסעפָארּפ עוװויטקַא יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ווַאּפ רעגניי רעד

 גנוטלַאורַאפ רעד ןופ דילגטימ  ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל --- שזדָאל ןיא רעוט

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא וויטקַא קידנעייז ,ןייארַאפ-לדָאנ ןופ

 רעד ןיא ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד ןיא טעברַאעג ךיוא רע טָאה ,גנוגעויַאב

 .טפנוקוצ דנומ טנגוי ןיא וויטקַא סרעדנוזַאב ןוא ,טעברַא-יײטרַאּפ רעשידנוב

 ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ווַאּפ זיא גנַאל-ןרָאי

 זיא 1935 רָאי ןופ .רעציזרָאפ רעד ןרָאי עטצעל יד ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 ןיא טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע

 דילגטימ ַא ןעװעג ךיוא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ,ןליוּפ

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ

 קידנבָאה טשינ .רעוט רעשיטקַארּפ רעטוג ַא ןעוועג זיא ויַאּפ המלש

 -רעד ךס ַא רעבָא רע טָאה ,גנודליב-לוש ערעטייוו ןגירק וצ טייקכעלגעמ ןייק

 -סילַאיצָאס ןופ קרעוװו יד טרידוטש טָאה רע .ןענרעל-טסבלעז ךרוד טכיירג

 רעשיטסיסקרַאמ טימ  ןעוועג לופ זיא קעטָאילביב ןייז .רעקיטערָאעט עשיט

 -רַאפ םיא ןעמ טָאה שזדָאל ןיא רעוט-טפנוקוצ ערעזנוא ןשיווצ .רוטַארעטיל

 ןטנערעפער ןוא רעריפז-זיירק עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ טנכער

 ,המשנ רעשירעמיורט ַא טימ רעירַאטעלָארּפ ַא ןעוועג זיא ווַאּפ המלשו

 ןעוועג דמערפ ןענייז ןהמלש .,טסילַאיצָאס רעקיביולג-ףיט ַא ןעוועג זיא רע
 ןיא ןעזעג רע טָאה םזילַאיצָאס םוצ געוו םעד ,ןטײקבלַאה ןוא ןסימָארּפמָאק

 -הכולמ רעשיטילָאּפ וצ גנובערטש רעד ןיא ,ףמַאק-ןסַאלק ןזָאלסימָארּפמָאק

 ,סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ טכַאמ

 ךיז ורַאּפ המלש טָאה ,ןליױּפ טּפַאכרַאפ ןבָאה תולייח-רעלטיה יד ןעווו

 -טימ ַא וו .טעברַא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 רעװעשרַאװ ןיא רע טָאה ,טפנוקוצ .ב .י ןופ .ק .צ ןשידרערעטנוא ןופ דילג

 עלַא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ןּפורג טנגוי טימ טריפעגנָא רעטייוו ָאטעג

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא טָאה רע .טנַאּפוקָא ןשיצַאנ ןגעק סעיצקַא

 .עסערּפ רעשידנוב רעלַאגעלמוא

 המלש ןזיא ָאטעג רעוװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןופ טייצ רעד ןיא

 ןליוק עשיצַאנ-שטייד יד ךרוד רעפמעקטימ ענייז ליפ טימ ןעמַאזוצ ווַאּפ

 שטיװַאנַאמלעז לטַאמ .ץןעמוקעגמוא

0 

 לַאגעס םוחנ

 טַאהעג ןבָאה ןרעטלע יד .,עיסָאס ןוא לקנַאי ןופ ןוז ,1913 ןיא ןריובעג

 .רחסמ-דלַאװ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא לימ ַא
 .לש רעשידיי רעקסירט רעד ןיא טנרעלעג ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ

 .ּפָאק רעטוג ַא ,רעקיסיילפ ַא .רעליש עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 סעיצקעל יד .גנונדרָא רענעטלעז ןיא ןטלַאהעג רע .טָאה רעכיב ןוא ןטפעה יד
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 ביל טָאה רע .טײקכעלטקניּפ רענעטיהעגּפָא ןַא טימ טכַאמעג רע טָאה
 ַא ןרעו וצ טמולחעג ןוא רעדיל ןבירשעג .עטכישעג ןוא שידיי טַאהעג
 ןײלַא טמולחעג ןוא ,רערעל יד ,לוש יד טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .טעָאּפ
 -עּפש ,ןטסיפיקס עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע .רערעל רעשידיי ַא ןייז וצ
 ,קסירט ןיא דנוב ןופ רעריפ רעד ףוסל ןוא טסיטפנוקוצ ַא רעט

 -ליוו ןיא רָאי עכעלטע טנרעלעג רע טָאה לושיץרּפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ
 סיואכרוד רעבָא טָאה עילימַאפ עכעלגעמרַאפ ןייז .עיזַאנמיג-לַאער רענ
 רעד ןיא ןעמונעגרעבירַא םיא טָאה יז .רָאטקָאד ַא רַאפ ןכַאמ םיא טלָאװעג
 ענייא ןעמוקַאב טָאה רע .לעװַאק ןיא ךעלרע .ק ןופ עיזַאנמיג רעשילױּפ
 ,ןגָאלשרעד טשינ ךָאד ךיז רע טָאה ןיצידעמ וצ .סערוטַאמ עטסעב יד ןופ
 .ץינעמערק ןיא רַאנימעס-רערעל ןשילױּפ ןיא ןעמוקוצנָא םיא זיא ןעגנולעג
 -ץל ַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רע .ןעוועג טרָאד ייז ןענייז ןדיי ייווצ ,ךיז טכוד
 -לַאװרַאפ ןעוועג זיא םהרבא רעדורב ןייז ואוו ,לוש רעקסירט ןיא עקַאט רער
 ,לוש רעד ןיא רערעל "רענעגייא, רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רעט

 יד טַאהעג ביל טָאה רע .תובהלתה טימ טעברַאעג רע טָאה לוש ןיא
 ןרָאװעג לוש יד זיא ,םהרבא רעדורב ןייז ייב יו .םיא רעדניק יד ןוא רעדניק
 .טכענ ןוא געט ענייז ןבעגעגקעויַא ריא טָאה רע .ןבעל ןיא טלַאהניא ןייז
 -שג ןיא םולח ןייז .דנוב ןופ טעברַא יד טרירטנעצנָאק רע טָאה ריא םורַא
 ,לוש רעד רַאפ ןינב רענעגייא ןַא : ןעוו

 "רעד ךיז המחלמזטלעוו רעטייווצ רעד תעב טָאה ײמרַא עשטייד יד ןעוו
 -מורַא זיא רע ,לוש ןיא ןעוועג גָאט ןצנַאג ַא םוחנ זיא ,קסירט וצ טרעטנענ
 טכַאמעג ,ךעלקנעב יד טכיילגעגסיוא ,ןרעמיצ עקידייל יד ןיא ןעגנַאגעג

 טָאה ךָאנרעד .רעכיב יד טלעטשעגניײרַא ,טעניבַאק ןשילַאקיזיפ ןיא גנונעדרָא
 ןכרוד .רעדניק יד ןופ ןעמענ יד טנעיילעג ,ןלַאנרושז יד ןעמונעגסיױרַא רע
 סמוחנ . .הפרש רעטייוו ַא ןופ ץנַאלגּפָא ןַא ןעזעג ךיז טָאה רעטצנעפ םענעּפָא
 לָאמַאטימ זיא םינּפ ןייז .טייקטיור ַא טימ ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא עיולב
 -עגוצ רע זיא רעקידנעלקַאװ ַא .טרעטיצעג ןבָאה טנעה יד .ןרָאװעג סייוו
 רע .םירישכמ עשילַאקימעכ יד ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עפַאש רעד וצ ןעגנַאג
 ףוסל ןוא רישכמ ןדעי ןעמונעגנָא ,עלעשעלפ סעדעי טּפַאטעגמורַא טָאה
 : ןיזנעב טימ עקנַאב עסיורג ַא ןוטעג ּפַאכ ַא

 !ןוט ןיילַא סָאד רימָאל --

 -נוא טשינ לוש יד טָאה רע --- םיא ייב קנַאדעג ַא ןעוועג רָאנ זיא סע
 ןסָאשרעד זיא ןיילַא רע .ןשטייד יד רעטעּפש סע ןבָאה ןוטעג ,ןדנוצעגרעט
 ,ןדיי עלַא טימ ,רעליש ענייז טימ ןעמַאזוצ ,לטעטש ןרעטניה ןרָאװעג

 יקצילַא .מ 5

 רעלימנייטש לעסרַאמ

 זירַאּפ ןייק טריפעגרעביא ןָאיל ןופ ןעמ טָאה 1949 רעבָאטקָא ןט7 םעד
 .רעלימנייטש לעסרַאמ טסיפיקס רעזירַאּפ ןופ רעּפרעק םעד

 ןעמוקעג זיא רע ,ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ טנעקעג ןלעסרַאמ בָאה ךיא
 ןבָאה ןרעטלע ענייז .1924 ןיא ,רָאי 11 ןופ רעטלע ןיא ףיקס רעזירַאּפ ןיא
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 טָאה עכלעוו ,החּפשמ ןטנַארגימע ןַא .וָאטרַאבול ןופ ,ןליױּפ ןופ טמַאטשעג

 -גָאט םעד ןביוהעגנָא רעדיינש ַא יו ןוא 1920 ןיא ךיירקנַארפ ןיא טצעזַאב ךיז

 החּפשמ יד טנעקַאב בָאה ךיא ןעוו .ץנעטסיזקע רעייז רַאפ לגנַארעג ןכעלגעט

 ןופ טפעשעג ַא טַאהעג ןבָאה ייז ,טוג רעייז ןעגנַאגעג ןיוש ייז זיא רעלימנייטש

 ףיוא םייה עטנדרָאעגנייא-ךייר עטנַאגעלע רעייז ךיז ןָאמרעד ךיא .םישובלמ

 ,טלעפעג טשינ ךַאז ןייק טייצ רענעי ןיא טָאה ןלעסרַאמ .ַאטנעשזַאמ רַאװלוב

 ןבָאה רימ לייוו ,עטסכעלקילג יד ןופ ןעוועג רע זיא רעדניק ערעזנוא ןשיווצ

 רעייז ןופ ןעמוקעג זנוא וצ ןענייז סָאװ ,ןטסיפיקס ליפ טַאהעג קידנעטש

 ' .תוחּפשמ עשיטנַארגימע עמירָא

 רעזירַאּפ רעזנוא ןיא רעדילגטימ ןעוועג ןרָאי עלַא ןענייז ןרעטלע ענייז

 -עגַאב טפָא ןגעלפ רימ עכלעוו ,ןשטנעמ ענעדײשַאב ,עליטש .גניר-רעטעברַא

 ,ןפערטנעמַאזוצ ןוא סעיצקַא ,ןעגנומענרעטנוא ערעזנוא תעב ןענעג

 בור רעד יוװ ,1922 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לעסרַאמ

 -יוצנַארפ רעד ןופ ןעמוקעג זנוא וצ רע זיא ,ךיירקנַארפ ןיא רעדניק עשידיי

 םעניימ ןיא טָאה לעסרַאמ יו ,קנעדעג ךיא ,טרילימיסַא קרַאטש ,לוש-רעשיז

 רָאּפ עשידיי עטשרע יד ןביירש ןוא ןענעייל ,ןדער טנרעלעג ךיז זיירק-ףיקס ַא
 -עג םעד ףיוא ןגלָאפרעד ענייז טימ טיירפעג ךיז רימ ןבָאה עלַא ,רעטרעוו

 -כיימש קידנעטש ,ןקיצרַאה ,םעניילק םעד טָא טַאהעג ביל ןבָאה רימ .טיב

 -יקס רענעבעגעגרעביא ןַא ןוא רבח רעטוג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לגניי ןקידנעל

 טייצ רענעי ןיא ןטעטיױװיטקַא עקידיירפ ליפיוזַא ןורכז ןפיוא ןעמוק'ס .טסיפ

 ךיז טגעלפ רע עכלעוו ןיא ןעגנורעדנַאװ ,םיבוט-םוי ,ןטסיפיקס ערעזנוא ןופ

 -ניק עקיטסול ,ענייש ןגיוא יד רַאפ ךרוד ןבעווש סע .,ןקילײטַאב ךעלטקניּפ

 ןשיוצ ָאטשינ ןיוש ןענייז עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח:-ףיקס ענייז ,ךעלרעד

 עטַאלז ?ןסעגרַאפ סע ןעמ ןעק יו .טריטרָאּפעד בורדיּפ-לע ,עקידעבעל יד

 עשַאז ,ןַאהַאק עלהשמ ,שטיוװָאקרעב עזָאר ,ּפרַאק ןילָאּפ ,סּפעש לרתסא ןוא

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןַאמקעּפש עדיא ןוא ענימ ,ןילעי לדוי ,רעטומלרעּפ

 ןריולרַאפ םיא טימ רימ ןבָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא םייב

 .ןָאיל ןיא ,1943 ביוהֹנָא שינעגעגַאב רעזנוא ןַאד ןוא .טקַאטנָאק ןדעי

 -רָאפ ףיוא ןטרַאװ רימ .ןָאּפ יד סַאלּפ עפַאק ַא ייב ןציז ךיא ןוא ירנַא

 -ַאגעלמוא ןַא ןבָאה וצ ןעמַאזוצ ידכ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעדנַא ןופ רעייטש

 טייג'ס .געוו םעד ןזייוו זנוא ףרַאד ןעמ ואוו ,זיוה ַא ןיא ץעגרע גנוטַארַאב על

 ךיא .לשיט רעזנוא ייב ּפָא קיטסַאה ךיז טלעטש ןוא ןַאמרעגניי ַא יײברַאפ

 םיא קוק ןוא טנַאה ןיא טלַאה ךיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ קילב ןיימ ּפָא דנעוו

 ,השעמ-תעשב ךימ ןקערשרעד ,קילב רעפרַאש ,עקטרוק ענרעדעל ןייז .ןָא

 רעטנַאקַאב ַא רעבָא .ןעניױשרַאּפ עקיטכעדרַאפ "ענעי; ןופ סיוא רימ טעז רע

 ךיז טָאה רע .םיא ןעקרעד ךיא .םינּפ ןייז ףיוא ךיילג ךיז טסיגעצ לכיימש

 רעקיצײלּפ -טיירב ,רענייש ,רעכיוה רעד .רָאי רָאּפ יד רַאפ טרעדנעעג ליפ

 רעזנוא וצ וצ ךיז טצעז רע !לעסרַאמ רעניילק רעזנוא ךָאד זיא סָאד --- רוחב

 טלייצרעד יורטוצ ןופ ןָאט ןקילָאמַא םעד טימ .,ןגייושליטש עגר ַא ,לשיט

 זיא רע עכלעוו וצ ,ןרעטלע ערעייט ענייז -- קירעיורט .ךיז ןגעוו זנוא רע

 רעטסעווש יד -- קילג םוצ .טריטרָאּפעד ןיוש ןענייז ,ןדנובעגוצ ױזַא ןעוועג

 ןופ גנוריפנָא-טּפיױה רעד ןיא טימ טעברַא ןיילַא רע .ןבילבעג ךָאנ םיא זיא
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 גנולײטּפָא רעד ןיא לעיצעּפס) גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשיזיוצנַארפ רעד
 ןייק ןתוחילש עקיטכיוו טימ טפָא טרָאפ רע ,(?יקַאמ על; -- רענַאזיטרַאּפ ןופ
 ..וו ,זַא .א סעמוס טלעג עסיורג ,ןטנעמוקָאד עקיטכיוו ךיז טימ טריפ .זירַאּפ
 -מעק-סטייהיירפ עשיטסילָאג יד טימ גנודניברַאפ עטקעריד ַא טָאה ףעש ןייז
 רעטסערג רעד טימ סיוא םיא ןרעה רימ .דנַאלגנע ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעפ
 ןופ טרילָאזיא קידנעייז סָאװ ,ץלָאטש רעייז ןענייז ןוא טײקמַאזקרעמפיוא
 ,ףמַאק םענײמעגלַא ןיא געוו ןקיטכיר ןייז ןענופעג ךָאד רע טָאה ,עלַא זנוא
 טימ גנודניברַאפ ןיא רעטעּפש םיא ןלעטש רימ ןעוו ,סיורג זיא דיירפ ןייז
 יד טימ ךיז טנעקַאב רע .ןָאיל ןיא טנגוי רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעזנוא
 טימ טקַאטנָאק ןיא םיא ןלעטש רימ ,טעברַא רעזנוא ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ
 ןייז ןופ ןטסיפיקס ליפ ייז ןשיוװצ טנעקרעד רע .סעּפורג ףמַאק ערעזנוא
 קרַאטש זיא רע רעבָא ,ןעגנופערט ערעזנוא וצ ןעמוק ןָא טביוה רע .עּפורג
 ,גנוגעוַאב-סדנַאטשרעדיװ רענײמעגלַא רעד ןיא ןעמונרַאפ

 ַא סרעזנוא ףיוא ןלעסרַאמ ןופ גנוטערטסױרַא ןַא רימ ךיז טנָאמרעד סע
 ןטלַאהַאבסױא ,ןעװעטַאר ךיז ןדיי ןפלעה, .ךעלכַאז ןוא טסנרע .גנוטַארַאב
 ריא .רע טגָאז ,קיטכיוו רעייז זיא ץלַא סָאד -- טעברַא-ספליה ,רעדניק עשידיי
 ןעיײרפַאב רַאפ ףמַאק םענײמעגלַא ןיא ןקילײטַאב ךיז רעמ רעבָא טפרַאד
 יד ןלעװ ןדיי רעקיצניװ ץלַא -- ןעמוק טעװ סָאד רעלענש סָאװ ,ךיירקנַארּפ
 ?דנַאל ןיא זנוא ייב ןעגנערבמוא ןזייװַאב ןטסירעלטיה

 זיב ,ףַארגָאטקעה ַא ןפיוק "ענעגייא, וצ ירנַא טימ ןַאד טייג לעסרַאמ
 -טנגוי ןוא עמיטש רעזנא עלַאגעלמוא ,ןפורפיוא ערעזנוא רימ ןגעלפ ןַאד
 ףיוא טּפַאלקעג ,ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא ןבעגסױרַא רעקעוו
 ,ףַארגָאטקעה ַא ןפיוק וצ ןעוועג זיא םיורט סנעמעלַא רעזנוא .עקנישַאמ ַא
 זיא סָאד ,ףיוקרַאפ ןיא לקיטרַא ןטָאברַאפ גנערטש ַא ןעוועג זיא סע רעבָא
 ,גנוכיירגרעד עסיורג ַא זנוא רַאפ ןעוועג

 ןעמוקעג טשינ רעמ לעסרַאמ זיא ,גָאטימכָאנ 2 -- 1944 ץרעמ ןט3 םעד
 םעד ןעמענּפָא קעװַא ןיילַא זיא רעכלעוו ,ירנַא 'ח טימ ואוועדנַאר רעד וצ
 -דנעטשרעדיו רעויטקַא ןַא ,טפעשעג ןופ רעמיטנגייא רעד .ףַארגָאטקעה
 -עג לעסרַאמ רעזנוא טימ ךעלנײשרַאװ זיא סע זַא ,טרעלקעגפיוא טָאה ,רעל
 גָאטימרַאפ ןבלעז םעד זַא ,גנַאלק ַא ןעגנַאגרעד זיא םיא וצ .קילגמוא ןַא ןעש
 ,סקאס עד ונעװַא ,ריטרַאװק-טּפיױה רעד ףיוא לַאפרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 -רעד טרָא ןפיוא זיא רעכעלטנגוי ןייא .טריטסערַא ןעמעלַא טָאה ָאּפַאטשעג יד
 רעמ .שינעעשעג רעד טימ ןעגנולקעג טָאה טָאטש עצנַאג יד .ןרָאװעג ןסָאש
 .ןעזעג טשינ ןלעסרַאמ רימ ןבָאה

 ןיא ןוא ײצילָאּפ-טּפיױה רעד ןיא רימ ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיילג
 ,רבח םענעדנואוושרַאפ רעזנוא ןופ ןרוּפש טכוזעגכָאנ ןָאיל ןיא ץיירק ןטיור
 ןענייז 1948 ןיא ,םיא ןופ טינ רעבָא ,ערעדנַא ןופ ןרוּפש ןענופעג ןבָאה רימ
 -וצניײרַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .עזייר ַא ףיוא ןָאיל ןופ טייוו טשינ ןעוועג רימ
 ןעמ עכלעוו טימ ,ןזיוצנַארפ עטנַאקַאב לסיב ַא ןעז ,טָאטש רעד ןיא ןרָאפ
 זנוא ןבָאה ןליפעג ענדָאמ .ןפָארטעג טפָא ךיז טייצ רעשיגַארט רענעי ןיא טָאה
 -יױזַא טימ ןדנוברַאפ זיא ןייטש רעדעי ,סַאג עדעי סָאװ ,טָאטש ַא .טשרעהַאב
 רעדיוװ ןענייז רימ -- ןעור טזָאלעג טשינ זנוא טָאה סע .ןשינעעשעג ליפ
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 סעיפַארגָאטָאפ ןענעקרעד וצ ןכוז טוואורּפעג .ײצילָאּפ-טּפױה רעד ןיא קעװַא

 רעד סָאװ ,ןעמובלַא ליפ יד ןשיוװצ ..ןוא ,עטיוט ןוא עטעדנואוורַאפ ןופ

 -נוא ןענופעג רימ ןבָאה ,טגײלעגרעדנַאנַאפ זנוא רַאפ טָאה רַאסימָאק-טּפיױה

 -טסירק ןשלַאפ ןרעטנוא -- רעלימנייטש לעסרַאמ םענעמוקעגמוא-שיגַארט רעז

 רעד סָאװ ,עיפַארגָאטַאפ ַא ןעוװעג זיא סָאד ,"קידעל לעסרַאמ/, ןעמָאנ ןכעל

 ,םינּפ ןגניי ןקיטומ ןייז ףיוא .הרובק ןייז רַאפ טכַאמעג טָאה ץיירק רעטיור

 רעד .טולב טניר סע רעכלעוו ןופ ,דנואוו ַא ןוא קורדסיוא רענדָאמ ַאזַא

 יד ןזיוועג זנוא טָאה ןוא ָארויב ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא זנוא טָאה רַאסימָאק

 ָאּפַאטשעג יד יוװ ,םעד ךָאנ ןענופעג טָאה'מ סָאװ ,טיוט ןייז ןופ עיצַאטנעמוקָאד

 ,ןָאיל טזָאלרַאפ קילייא טָאה

 -כָאנ זנוא ךרוד ןענייז (טרָאּפַאר ָאּפַאטשעג רעד טגָאז) ןשטנעמ יד,

 עלַאגעלמוא יד ןעוועג זיא סָאד .טסערַא רעייז זיב געט 2 ןרָאװעג טגלָאפעג

 ןוא דנַאטשרעדיװ רַאפ (גנוריפנָא-טּפיוה) "רָאשזַאמ ַאטע, ןופ ריטרַאװק-טּפיוה

 גָאט ןיא ,טָאטש רטנעצ עמַאס ןיא ,סקַאס עד ונעװַא ייב ןּפורט רענַאזיטרַאּפ

 -וס; ןעמָאנ ןרעטנוא יורפ ַא ייז טימ ןפָארטעג ןטרָאד רימ ןבָאה טסערַא ןופ

 .(ןָאסיב ןַאזוס ןירעריפ עשיטסילַאיצָאס עטנַאקַאב יד ןעוועג זיא סָאד) ."ןַאז

 םעד טימ ןכַאמ טלָאװעג ,רעייפ טנפעעג דיי רעגניי ַא טָאה טסערַא ןתעב

 ןסָאשרעד םיא ןבָאה רימ .ןפיולטנַא ןוואורּפ ןלָאז םירבח ענייז ,גנושימעצ ַא

 ?טריטסערַא עקירעביא יד .,טרָא ןפיוא

 ןופ רעטלע ןיא לעסרַאמ טסיפיקס רעזנוא ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ױזַא

 טרַאגנײטש לריצ ,רָאי 0
: | 

 קישיקלע קיזייא .רד

 ןעועג זיא ,ליכשמ ַצ ,רעטָאפ רעד .עווַאביל ןיא 1898 ךרעב ןריובעג

 זיא החּפשמ יד .רעגַאל-ץלָאה ןסיורג ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רעטלַאהכוב ַא

 רעדניק יד זַא ןעוועג זיא ןרעטלע יד ןופ םולח רעד .עשילַאקיזומ ַא ןעוועג

 -ניק עלַא ,ןטעטיזרעווינוא ןיא ןרידוטש ןלָאז

 -רעד ןוא עקיאעפ רעייז ןעוועג ןענייז רעד

 טנרעלעג טָאה עמ .םידימתמ עסיורג וצ
 -מיג ַא טקידנערַאפ טָאה קיזייא ,הלילו:-םוי

 | ,עיזַאנ
 -ּפָא יו טעמכ ,קיאור טבעלעג טָאה ןעמ

 -עעשעג יד רעבָא .טלעוו רעד ןופ טליײטעג

 ןסײרנײרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה םורַא ןשינ
 רעצרעה יד ןיא זיא ,בוטש ןיא טינ ביוא

 -נײרַא ןעוועג עקַאט זיא ןעמ .רעדניק יד ןופ

 האנה טַאהעג ,רעכיבנרעל יד ןיא .ןָאטעג

 ןוא רעשיסור רעד ןופ ,רעטַאעט ,קיזומ ןופ

 ךיוא זיא סע רעבָא -- רוטַארעטיל רעשטייד

 -פיוא זיא סע זַא ,ןרעיוא יד וצ ןעגנַאגרעד

 יי
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 גנואיינַאב ַא ףיוא טמוק סע זַא ,ךיז טילבעצ סָאװ רוטַארעטיל עשידיי ַא ןעמוקעג
 ןוא -סקלָאפ עשידיי זַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ,ןבעל יינ ַא וצ טכַאװרעד ןבָאה ןסַאמ-סטעברַא
 ןעמ טרעוו ןטרָאד .ןרידוטש רעטייוו דנַאלסיוא ןיא קעװַא טרָאפ ןעמ

 יד ןיא ןָא ךיז טסילש'מ ןוא ןזיירק ערענָאיצולַאװער יד ןיא ןגױצעגנײרַא
 -רעד .השמ רעדורב רערעטלע רעד רעירפ .סעּפורג עשיטנעדוטס עשידנוב
 -ַאב ,1917 ןופ עיצולָאװער עשיסור יד טמוק'ס .קיזיא רערעגניי רעד ךָאנ
 .עיצולָאװער:רעבָאטקָא יד טמוק סע ,דנַאלסור ןייק השמ טרָאפ טרעטסייג
 יד ןופ ןעגנַאפעג טרעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא טריזיליבָאמ טרעו השמ
 טָאה ןקיזיא .טרָא ןפיוא דלַאב םיא טסישרעד ןעמ ןוא ,סעצײדרַאװג-סייוו
 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ,טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןיוו ןיא טּפַאכרַאפ המחלמ יד

 ,םייהַא קיזייא טמוק
 רָאפ ןעמוק עווַאביל ןיא .הכולמ עקידנעטשבלעז ַא טרעוו דנַאלטעל

 ןופ לטעצ רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטפַאשניימעג רעד .טַאר-טָאטש ןיא ןלַאװ

 -ָאסבַא ןַא טניוועג דנוב ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיטעל רעד
 .ייז ןופ רענייא זיא קישיקלע קיזייא .רענעמטַאר טייהרעמ עטול

 עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעדעי רַאפ ןענעפע וצ טַאר-טָאטש רעד טסילשַאב
 :רעקלעפ-טייהרעדנימ ףניפ ןענופעג ךיז ןטעל יד רעסיוא ןבָאה עװַאביל ןיא)
 רעד ןיא ןלושקלָאפ עכעלטלעוו (ןדיי ןוא ןשטייד ,ןקַאילָאּפ ,רעניווטיל ,ןסור

 ןטסעטָארּפ .דיירפ טימ העידי יד ףיוא ןעמענ רעקלעפ עלַא .ךַארּפשרעטומ

 ,ןרָאטַאלימיסַא יד סױרַא םעד ןגעק ןטערט סע .ןדיי יד דצמ רָאנ ךיז ןרעה
 ןכעלטלעוו םעד רַאפ ארומ ןבָאה ןסקָאדָאטרָא יד .שטייד ןיא לוש ַא ןליוו ייז

 יד ןעלמוט ןעמעלַא ןופ רעכעה ןוא רעמ ,לוש רעיינ רעד ןופ רעטקַארַאכ
 ,זיא הנעט יד .שידיי ןיא טינ רעבָא ,שטייד ןיא לוש ַא ןייז לָאז ,ןטסינויצ
 ,שידיי טינ ןוא שטייד זיא רעדניק עשידיי יד ןופ ךַארּפשרעטומ יד זַא

 סױרַא טזָאל ןעמ ןוא הליהק רעד ןופ גנוציז עלעיצעּפס ַא טפור ןעמ

 -ןוב טשרמולכ רעד ןיא רעדניק יד ןקיש וצ טינ ןרעטלע עשידיי יד וצ ףוד ַא
 רעד .טַאר-טָאטש םעד וצ סעיצַאגעלעד-טסעטָארּפ טקיש ןעמ .לוש רעשיד
 ןײרַא ךיז טפרַאװ קישיקלע קיזייא ןוא ,גנורעלקפיוא עטיירב ַא ןָא טביוה דנוב
 רעשירַאצ רעד ןיא .לוש רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק ןיא ןבעל ןוא בייל טימ

 ענָאיזַאק ַא עניא :רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש ייווצ טריטסיזקע ןבָאה טייצ
 .ךעלדיימ רַאפ ,הליהק רעשידיי רעד ןופ לוש ַא ,עטייווצ יד ןוא ,ךעלגניי רַאפ
 רעשטייד רעד רעטנוא ,רעטעּפש ןוא שיסור ןעוועג רעירפ זיא ךַארּפש-ןרעל יד
 ףליהוצ ןלוש עדייב ןופ סרערעל יד סױרַא ןטערט .שטייד -- עיצַאּפוקָא

 ןיא לוש ןייק טינ ןליוו ייז זַא ,הנעט רעד טימ ןרָאטַאלימיסַא ןוא ןטסינויצ יד
 .ייז ןרינגיזער ,שידיי ןרעװ לוש יד טעװ .,שטייד ןיא רָאנ ,שידיי

 ןוא ןרעטלע עשידיי ןשיוצ עטעקנַא ןַא ךרוד טריפ טַאר-טָאטש רעד
 שידיי זיא רעדניק עשידיי עלַא ןופ טנעצָארפ 95 רַאפ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע
 ,לוש עטַאװירּפ ַא ןענעפע ןסילשַאב ןוא ןטסינויצ יד ןעמענ .ךַארּפשרעטומ יד
 -רעד סע .טָאטש ןיא טלמוטעג ךיז טָאה 1919 רָאי ןופ רעמוז ןצנַאג םעד
 לוש עשידיי יד ןענעפע ךיז ףרַאד סע .רעבמעטּפעס שדוח רעד ךיז טרעטנענ
 ףיוא טמוק .(רענייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ןרעו עשלדיימ יד ןוא עשלגניי יד)
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 ןבָאה סרערעל עקידרעירפ יד ?סרערעל ןעמ טגירק ואוו :םעלבָארּפ סָאד
 ןעמ ןעק רעבָא ,רעטנוא ךיז ייז ןביג ,הרירב ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןעזרעד
 ןעמ זומ ? טעברַא רעייז ןיא קיטכירפיוא תמאב ןייז ןלעוװ ייז יצ ,ןעיורט ייז
 -טלעוו ַא ןופ עיידיא רעד יירטעג ןייז לָאז רָאטקעריד רעד זַא ןעז סנטסקיצניוו
 -רעּפ ַא ןייז טפרַאדעג רעבָא טָאה סע .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש רעכעל
 ןעיורטרַאפ םעד ןעניוועג ,ץרא-ךרד ךיז וצ ןפורסיורַא ןענָאק לָאז סָאװ ,ןָאז
 ףיוא ןעניוועג ,טפַאשרעטעברַאטימ עקיטכירפיוא רעייז ןוא סרערעל יד ןופ
 ,שידיי ףיוא לוש רעד ןיא ןביולג ַא ייז ייב ןפַאש ,ןרעטלע יד טייז ןייז

 קיזייא זַא ,גנוניימ ענײמעגלַא יד טביילב סע ןוא ןקוקמורַא ךיז ןעמ טמענ
 -עלּפ ערעדנַא טַאהעג טָאה קישיקלע רעבָא .טפַאשנגייא יד טָא טָאה קישיקלע

 עשיניצידעמ ןייז ןקידנערַאפ וצ ןיוו ןייק קירוצ ןרָאפ ךיז טביילק רע .רענ
 ַא םיא וצ ןעמ טקיש .םעד ףיוא ךיוא ןעייטשאב ןרעטלע ענייז .עידוטש
 עגַאל יד ןרעלקרעד םיא לָאז רע ,ןדייר םיא טימ ןוואורּפ לָאז רע רבח ןטנעָאנ

 ןעמעננָא םיא טעב דנוב ןופ טעטימָאק רעד זַא ןבעגרעביא םיא ךיוא ןוא
 םיא טסייר ,רבח םעד סיוא קיאור קישיקלע טרעה .רָאטקעריד ןופ טמַא םעד
 ןסַאלעג רע טרעפטנע ףוס םייב ןוא ןטנעמוגרַא-ןגעק ןייק טימ רעביא טשינ
 -ַאב רעד ןוא לוש רעכעלטלעוו-שידיי א ןופ עיידיא יד קילייה זיא רימ רַאפ

 ,טָאטש ןיא ביילב ךיא ,דנוב ןופ סולש

 טנעמעלַא טניוװעג קישיקלע .רענעגנולעג ַא ןעוועג זיא לַאװסיוא רעד
 ןעמָאנ ןייז ,לוש עטסערג יד טרעוו לוש עשיטָאטש עשידיי יד ןוא ,ןעיורטרַאפ
 ,טָאטש ןיא רבד-םש ַא טרעוו

 רעבָא ,ןרידוטש ןיוו ןיא קירוצ רע טרָאפ ,1929 רָאי ןיא ךרע ןַא ,טשרע

 רָאי ןיא םוא ךיז טרעק רע .גנואיצרעד ןוא עיגָאלָאליפ רָאנ ,ןיצידעמ טינ
 ןופ רָאטקעריד םעד רַאפ טמיטשַאב טרעוו ןוא םָאלּפיד-רָאטקָאד ַא טימ 2
 ןיא לוש ַא ,עגיר ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעשיטָאטש רעטסערג רעד

 רעד ייב זיא ,םעד ץוח .םידימלת 600 רעביא טנרעלעג ןבָאה סע רעכלעוו
 -רעביא ,עכעלטנגוי ראפ לושטנװָא ןַא ןוא ןטרָאגרעדניק ַא ןעוועג ךיוא לוש
 ןענייז לַאנָאסרעּפ-רערעל םעד ןשיװצ .רעווש ןעוועג זיא לוש יד ןעמענוצ
 יד ןשיװצ .ןרעטלע יד ןשיוװצ ךיוא ןוא ןטסינומָאק לסיב שּפיה ַא ןעוועג
 -ור ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה .תוקולחמ עקידנעטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז םידדצ
 -סױרַא ןענָאק לָאז טָאװ שטנעמ ַא ,טייקכעלנעזרעּפ ענייש ַא ,שטנעמ רעקיא
 יד ךרוד דנצנעלג לָאמַא ךָאנ טריפ קישיקלע קיזייא ,ךיז וצ גנוטכַא ןפור

 ,טייקגדײשַאב סױרַא טזייוו רע .םיא ףיוא ףױרַא טגייל ןעמ סָאװ ,תוחילש
 יד ייב ,לוש רעצנַאג רעד ייב טניוװעג רע .רוטַאנ ןייז ןעוועג זיא סָאד סָאװ
 טיהענּפָא טָאה רע .עביל ןוא גנונעקרענָא ןרעטלע ןוא םידימלת ,סרערעל

 יד זַא ,טיהעגּפָא ךיוא טָאה רע רעבָא ,לוש רעד ןופ טײקשיאייטרַאּפמוא יד
 -רַאפ ןוא טהלוועַאב טשינ ןלָאז ןּפיצנירּפ עשידנוב יד ,ןטנעמעלע עשידנוב

 רעשידיי רעד ןופ ףיש עשימרוטש יד קיאור רע טריפ ױזַא .ןרעוו ןסיוטש
 ,ןעמעלַא ייב קיליײה ןעוועג סע זיא ,טגָאזעג סעּפע טָאה קישיקלע ביוא ,לוש
 טגנַאלַאב ןבָאה ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,לוש-טנוװָא רעד ןופ םירוחב עסיורג יד
 -סיוא ןוא הּפצוח טימ ןדייר טפָא ןגעלפ ןוא סעּפורג-טנגוי עשיטסינומָאק וצ
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 -סערג רעד טימ ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא ןרעוו ליטש ןגעלפ ,סרערעל יד וצ ףור
 "יקלע ןעוו ,עביל רעטקיטשרעד ךיז-ןיא טימ ךיוא רשפא ןוא ,גנוטכַא רעט
 "קישיקלע רערעל רעד טגָאזעג טָאה ױזַא; .סַאלק ןיא ןוייװַאב ךיז טגעלפ קיש
 ,קילייה ןעוועג זיא סע ןוא ---

 -שידיי יד טכַאמרַאפ ןוא דנַאלטעל ןיא םֹוישֲאפ רעד טמוק 1924 ןיא
 טבעל רע .לעטש ןייז ןופ טקישעגקעװַא טרעוו קישיקלע ,לוש עכעלטלעוו
 ,סעיצקעל עטַאװירּפ ןופ

 טמענ ןעמ .דנַאלטעל ןיא תולייח עשיצַאנ יד ןײרַא ןעמוק 1941 ןיא
 ,םירבח ךָאנ טימ קישיקלע קיזייא .ןרעגַאל ןוא ָאטעג ןיא ןביײרטרַאפ ןדיי
 סרעלטיה ןופ עטעװעטַארעג ןלייצרעד -- רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ
 ,סַאג-לָאגָאג ףיוא שרדמ-תיב רעגיר ןיא ךיז ןרידַאקירַאברַאפ--סעיגרָא-דרָאמ
 עשיצַאנ יד .סעיטסעב עשיצַאנ יד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןוואורּפ ייז ןוא
 יױזַא ,ןטייז עלַא ןופ רעטנוא םיא ןדניצ ןוא ןינב םעד םורַא ןעלגניר סרעדרעמ
 רעד ,קישיקלע קיזיא -- שודק רעד רעייפ ןקיליײה ןיא טנערברַאפ טרעוו

 ביל ןבָאה עלַא ןעמעוו ןוא ןעמעלַא וצ עביל טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ שטנעמ

 ,טַאהעג

 ןיקיורפעי ןמלו

 רענּפַאוו ןמלק

 רעשיטסילַאיצָאס) ףיקס ןופ רעוט עקידנריפנָא עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא

 ,ןלױּפ ןיא (דנַאברַאפ-רעדניק

 ,םייח רעשידנוב ַא ןיא 1912 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רענּפַאװ ןמלק

 -לֵא ןַא ןעוועג זיא רענּפַאװ םוחנ רעטָאפ ןייז

 .ענליוו ןיא רעוט רעשידנוב רעוויטקַא רעט

 -ַאב ןעוועג םוחנ זיא ,רעטלַאהכוב ַא ךַאפ ןופ

 ,הליהק רעשידיי רענליוו רעד ןיא טקיטפעש

 -לוש רעד ןיא קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג זיא

 -ןרעטלע ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ןוא גנוגעווַאב

 .טעטימָאק-גנודליב ןלַארטנעצ םייב טעטימָאק

 -עלטלעוו-שידיי ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןמלק

 -ידיי רעד ןיא רעטעּפש ןוא לוש-סקלָאפ רעכ =

 ןיא .19230 ןיא טקידנערַאפ טָאה רע סָאװ ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג-לַאער רעש
 ,רעוט רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג ךיילג ןוא ףיקס ןיא ןטערטעגניירַא רע זיא 7

 ןרָאפעגקעװַא רע זיא עיזַאנמיג-לַאער יד ןקידנע ןכָאנ .רעריפ-זיירק ַא ןוא

 ,םוקינכעטילַאּפ ןיא טרידוטש טָאה רע ואוו (ךיירקנַארפ) ןַאק ןייק

 -נײרַא ךיילג ךיז טָאה רע .ענליוו ןייק ןעמוקעג קירוצ רע זיא 1924 ןיא

 זיא רע .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא ףיקס ןיא טעברַא רעוויטקַא ןיא ןפרָאװעג
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 ךָאנ .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עדייב ןיא ןטעטימָאק יד ןופ דילגטימ ןעוועג
 1926 ןיא .סעידוטש ענייז ןקידנערַאפ ןַאק ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא רָאי ַא

 -ָאקע םעד בילוצ רעבָא .םָאלּפיד-רעינישזניא ןַא טימ ןעמוקעגקירוצ רע זיא
 יבגל גנוריגער רעשיליױוּפ רעד ןופ טָאקיָאב םעד ןוא םזיטימעסיטנַא ןשימָאנ
 .ןעמוקַאב טנעקעג טשינ טעברַא ןייק רע טָאה ,טיילכַאפ עטרימָאלּפיד עשידיי

 רעוויטקַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,רעזָאלסטעברַא ןַא
 ,טעברַא-טנגוי רעשידנוב

 -ַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעס ןופ טמַא םעד רעביא טמענ רענּפַאװ ןמלק
 ,(1939-1926) רָאי יירד יד .עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב ןוא גנוריפנָא-ףיקס רעל
 ,עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא רע סָאװ
 זיא רע .טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג ןייז ןופ ןרָאי-ילב יד ןעוועג ןענייז

 רעשיטקַארּפ ןופ ןֵרָאי עגנַאל ענייז : טמַא םעד וצ טסַאּפעגוצ רָאג זיב ןעוועג
 -טנגוי ןגעוו רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טפַאשטנעק ,גנורַאפרעד
 .טמַא ןייז ףיוא שטנעמ ןטנכייצעגסיוא ןַא רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה טעברַא
 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג -- ןעוועג ןענייז ענייז תולעמ רקיע יד רעבָא
 -גסיוועג ןוא טייקכעלטקניּפ ןייז ,גנוגעווַאב רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןייז

 ,טעברַא רעד ןיא טײקיטפַאה

 עלַארטנעצ -ףיקס רעד ןיא טעברַא ןייז ןופ ןטקנוּפכױה יד ןופ רענייא

 (ענליוו רעטניה) עצנַארעדיס ןיא רעגַאל-ףיקס רעלַארטנעצ רעד ןעוועג זיא

 -עגפיונוצ ךיז ןענייז ןטרָאד .רעריפנָא רעד ןעוועג זיא רע ואוו ,1927 ןיא

 רעד ..וװ .זַא .א ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ ןטסיפיקס טרעדנוה עכעלטע ןעמוק

 ,טכַארּפ ןשיטיוקס ןוא םענרַאפ ןסיורג ַא טימ טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא רעגַאל

 -ָאעט ןגעוו ןבירשעג רס ַא טָאה .רעדעפ רעד טימ וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ןמלק

 רעניילק רעד ןיא גנואיצרעד-רעדניק רעד ןופ םינינע עשיטקַארּפ ןוא עשיטער

 -טימ ןעועג זיא רע ואוו ,טפַאשרבח לַאנרושז ןיא ןוא גנוטייצ-סקלָאפ

 יקסניליג .מ טימ ןעמַאזוצ ,רבחמ-טימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .רָאטקַאדער

 ליפש .נ .א ךוב ַא ןופ ןַאמדנורג .י ןוא (עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןופ עקטַאב)

 גנולמַאז ַא --- (ןטייז 184 ;1938 ,קעטָאילביב-ףיקס גַאלרַאפ) גנולייוורַאפ ןוא

 .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ טרעוו ןשירעיצרעד ַא ןופ ןעיײרעליּפש ןופ

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ןמלק זיא ,ןלױּפ ןלַאפַאב זיא דנַאלשטייד-רעלטיה ןעוו

 -ליוו ןיא רעטסעװש-ןקנַארק רַאפ לוש-טרָא יד טקידנעעג טָאה יז) עינעה יורפ

 ןיא לָאטיּפש-רעדניק ןשידיי ןיא רעטסעווש-ןקנַארק ַא יװ טעברַאעג ןוא ענ

 ,םָארטש-םיטילּפ ןסיורג ןטימ עשרַאװ ןופ קעװַא (סַאג עקסילש ףיוא עשרַאוװ

 הכולמ עשיווטיל יד יו םעד ךָאנ ןיוש טָאטשמיײה ןייז ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע

 -ַאב ךיז טָאה רע .דנַאלסור-טעװָאס ןופ "הנתמ, ַא יװ ענליוו ןעמוקַאב טָאה

 רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג ךיילג זיא ןוא ןרעטלע ענייז ןופ םייה רעד ןיא טצעז

 רעשיווטיל רעד רעטנוא ענליוו ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעלַאגעלמוא

 ,הלשממ

 "וז) ענליוו טריּפוקָא לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו

 -טפַאשלעזעג ןריטסערַא ןבױהעגנָא רעדיוו טָאה .ד .וװ .ק .נ יד ןוא (1940 רעמ

 םעד ןריטסערַא ןעמוקעג ךיוא ןעמ זיא ,ןטסידנוב ליפ ייז ןשיוצ ,רעוט עכעל

 ןטנעגַא יד .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ דָארג זיא ןמלק .רעוט-טנגוי ןשידנוב
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 ,רעטָאפ ןטלַא סרענּפַאוװ טריטסערַא ,ןוכשמ ַא יװ ,ןבָאה ,ד .וו .ק .נ רעד ןופ

 רע ,הסיפת רעד ןיא טקיניײּפעג ןוא ןטלַאהעג םישדח עגנַאל םיא ןבָאה ייז)

 ןזיוװַאב ןבָאה יורפ ןייז ןוא ןמלק .,(ךיז טניפעג ןוז ןייז ואוו ןבעגסױרַא לָאז

 -ַאבמוא ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ענוװָאק ןייק קעװַא ןענייז ייז .ךיז ןטלַאהַאב וצ

 לייורעד .ךעלרעפעג ייז רַאפ ןרָאװעג זיא ענוװָאק ןיא ךיוא רעבָא .טנַאק

 עטָארדַאב רַאפ סעזיו רענַאקירעמַא קילטנעצ עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענייז

 ןיא ןייג ןגעוו ןטכַארט טנעקעג טשינ טָאה ןמלק .רעוט-רעטעברַא עשידיי

 ןייק קעװַא לַאגעלמוא רעבירעד זיא רע .סַאּפ-רָאפסױרַא ןַא ךָאנ .ד .וו .ק .נ

 -רָאפסױרַא ןקיטיונ םעד ןגירקסיורַא ןענעק וצ טפָאהעג טָאה רע ואוו ,אגיר

 רעבָא ,םישדח טרעיודעג ןבָאה ךיז ןגירקוצסױרַא ענייז ןעגנואימַאב יד .סַאּפ

 ,ןטַאטלוזער ןָא

 רענּפַאװ עינעה ןוא ןמלק ןופ רוּפש םוש ןייק ןעמ טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ,ןענופעג טשינ

 .ק .מ

 ןַאמקינָאה רעזייל

 יד ,ןרָאי-רעדניק ערעוװש רָאג טַאהעג ,1907 רעבמעווָאנ 6 ןריובעג

 ייב שינרעטַאמ סיורג טימ טָאה ,הנוגע ןַא ןרָאװעג גניי זיא עכלעוו ,רעטומ

 עריא רַאפ ןוא ךיז רַאפ הנהיח עקידכעבענ ַא טּפעלשעגסױרַא ןישַאמ-יינ ַא

 -קילג טליפעג ךיז טָאה יז .ךעלרעדניק ייווצ 7

 רעזייל לגניי ריא זיא לַאפוצ ַא ךרוד ןעוו ,ךעל
 רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -נײרַא -- טרעטַאמעג סרעדנוזַאב טָאה רעגנוה

 ףיוא םייה-רעדניק רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןוא ץרּפ .ל .י ךרוד טעדנירגעג) 7 עשנעג

 לוש רעד ןיא רעטעּפש ןוא (ןָאזעניד בקעי

 ,עלימ ףיוא

 רעמערַאװ רעד ןיא ןביילברַאפ טנעקעג טשינ ןַאמקינָאה רעזייל טָאה גנַאל

 ןעוועג ךָאנ זיא רע סָאװ קידנקוק טשינ .,לוש רעד ןופ הביבס רעמענעגנָא ןוא

 רעווש ױזַא לָאז עמַאמ יד זַא ,ןלעוּפ טנָאקעג טשינ ךיז ייב רע טָאה ,גנוי ױזַא

 לוש יד רעזייל טזָאלרַאפ ןעמַאמ רעד ןופ ןסיו םעד ןָא .ןעװערָאה

 וצ גנַארד רעקרַאטש רעד .רעדיינש ַא ייב לגניי-ןרעל סלַא ךיז טגנידרַאפ ןוא
 ןפלעה ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא יד ןוא ןעמַאמ רעטנלע רעד ןפלעה

 ןרעוו ,ךַאפ סָאד ןענרעלסיוא ךיז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמב לָאז רע זַא ,םיא

 טסייר רע .הסנרּפ-לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ זייוולייט ןוא רענידרַאפ לקיטש ַא

 ,לוש-טנוװֶא רעד ןיא רעטייו ךיז טנרעל רע .לוש רעד טימ רעביא טשינ

 ןטרָאד ,טייצ עיירפ יד ריא טעמדיוװ ןוא וצ ריא וצ קרַאטש רָאג ךיז טדניב

 ךיוא טרעװ רע ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ןיא ןגיוצעגניירַא ךיוא רע טרעוו

 ,רעליש ענעזעוועג ןופ דנַאברַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טלייוועגסיוא
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 לגניי עקנַאלש עכיוה סָאד טרעװ טייצ רעצרוק ַא רָאג ןופ ךשמ ןיא

 -טנגוי רעד ןופ רעוט יד ייב ןוא עכעלטנגוי יד ייב טבילַאב קרַאטש ױזַא

 -סיוא רע טרעוו ,טלַא רָאי 16 עצנַאג ןייק טשינ ךָאנ ,1922 ןיא זַא ,גנוגעווַאב

 .ןײארַאפ-דיײלקַאב ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טלייוועג

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא רעריפיזיירק ןוא רעוט רעוויטקַא ןַא ךיוא טרעוו רע

 .ב .י ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא ןבילקעגסיוא ןיוש רע טרעוו רָאי 18 וצ

 "ניא עקידנריפנָא ןיא ןבילקעגסיוא ךיוא םיא ןעמ טָאה לָאמטּפָא .טפנוקוצ

 .ןייארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ ןופ ןצנַאטס

 ןסיוטש ןעגנוכיירגרעד ערעכעה ןוא טלעו רעטיירב רעד וצ גנַארד ןייז

 טפרַאװ רע ואוו ,זירַאּפ ןיא ךיז רע טצעזַאב 1920 ןיא .ןליױוּפ ןזָאלרַאפ וצ םיא

 "קַא ןַא טמענ רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןײרַא ןערב טימ ךיז

 רע ןעו רעטעּפש ,רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ טַאקידניס ןיא לייטנא ןוויט

 רעוט ענעעזעגנָא ןוא רעיוב יד ןופ רענייא רע זיא ,קידנעטשבלעז טעברַא

 ןָא טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקיירט ַא טימ .,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא טעברַא .רעד ךיז רע טעמדיוו ןצענערג

 ,דילגטימ-טעטימָאק ַא טייצ עצנַאג יד זיא רע רעכלעוו ןיא ,זירַאּפ

 ףיוא רעזייל טסייר המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיוא

 -רעלטיה יװ דלַאב .טייקיטעט עשידנוב עשיגרענע ןייז רעביא טשינ טונימ ַא

 ךיז רעקיליװיירפ ַא יװ ,ןַאמקינָאה טָאה ,ךיירקנַארפ ןלַאפַאב זיא דנַאלשטיײד

 ןופ עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ .ײמרַא רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 ןפרָאװעגנײרַא דלַאב ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג טריזיליבָאמעד רע זיא ,ךיירקנַארפ

 טעברַא רעקיזָאד רעד טימ .טעברַא רעשיאייטרַאּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא -

 רע ןוא ײצילָאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה

 ןבעל) דנַאלָאראל-ןאב רעגַאל ןיא טקישעגּפָא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג זיא

 רע סָאװ ,תוכז ןבילוצ ןרָאװעג טיײרּפַאב ןטרָאד ןופ רעבָא זיא רע ,(זירַאּפ

 .ײמרַא רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא רענלעז רעקיליוויירפ ַא ןעוועג זיא

 "רעטנוא רעד וצ טלעטשעג קירוצ דלַאב ךיז רע טָאה ,רעגַאל ןופ סױרַא

 טרעדנַאװעג טָאה רע .ענָאז רעיירפ רעד ןיא קעװַא זיא רע .טעברַא רעשידרע

 -ףליה ןוטעג ןוא ןתוחילש עשיאייטרַאּפ טריפעגסיוא ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ -

 רעטניה לטעטש ןיילק ַא ןיא ןבילברַאפ רע זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ .טעברַא

 -ײטרַאּפ עטָארדַאב ןגרָאזַאב וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג רע טָאה ןטרָאד .ןָאיל

 ןבעל םוצ עציטש טימ ענעטלַאהַאבסיוא ןגרָאזַאב ,ןריּפַאּפ עשלַאפ טימ רעוט

 ןשיװצ גנודניברַאפ ַא ןטלַאהעג טָאה רע .טעברַא-ףליה ערעדנַא ןוט ןוא

 תעב .ץייוש רעד ןיא רטנעצ-ףליה ןשידנוב םעד ןוא ענעטלַאהַאבסיױא יד

 רבח ואוו ,ןָאיל ןיא סרעוט עשידרערעטנוא עוויטקַא עּפורג ַא ןופ גנוציז ַא

 ייר ַא ןיא ךוזַאב ןייז ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגּפָא טפרַאדעג טָאה ןיקסעּפ בקעי

 ,ןטלַאהַאב ןטרָאד ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו ןוא ךעלטעטש

 .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז עלַא .לַאפרעביא ןַא טכַאמעג ָאּפַאטשעג יד טָאה

 "נארד ןטמירַאב-קירעיורט םעד ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא ןַאמקינָאה רעזייל

 "מוא זיא רע ואוו ,ןליוּפ ןופ רעגַאל-דרָאמ ַא ןיא ןטרָאד ןופ ןוא רעגַאל-יס |

 ץרּפ .ןרָאװעג טגנערבעג
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 ַאװטַאּפָארוק טנומגיז

 טנרעלעג ךיז .ןרעטלע עמירָא רעייז ןופ דניק א .עשרַאװ ןופ טמַאטשעג

 ,סָאג יקוװַאטס ףיוא ענימג רעשידיי רעד ןופ לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןיא

 -גנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז גניי רָאג ,.טנעיילעג ךס ַא .,לגניי טנעגילעטניא ןַא

 רעטשרע רעד תצב .גנוגעוַאב רעשיד |

 ןופ זיירק ַא וצ טרעהעג המחלמ-טלעוו

 -ָאס רעד ןיא רעליש - רעקרעװטנַאה

 -ַאגרָא טנגוי רעשיטַארקַאמעד - לַאיצ

 וצ -- קיטייצניילג .טפנוקוצ עיצאזינ

 רעװעשרַאװ רעד ןיא עּפורג-טנגוי ַא

 טפָא טגעלפ .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא

 זיא ןוא בולק-רעסָארג ןיא ןעגנערברַאפ

 ןשיווצ טבילַאב ןוא טנַאקַאב טוג ןעוועג

 ,ןטסידנוב רעװעשרַאוװ

 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ

 -שטייד ןייק ןרָאפעגקעװַא טנומגיז זיא

 רע זיא ןטרָאד ןופ .ןטעברַא דנַאל

 .עיגלעב ןייק ןעמוקעג
 -- 1941 זיב 1920 ןופ -- רָאי ףלע

 ,טפַאשטנַאקַאב רעזנוא טרעיודעג טָאה

 דנַאטשמיא זיא ןורכז ןיימ סָאװ ץלַא

 ןגעװ תודע טגָאז ,ןענָאמרעד וצ ךיז

 ןליטש ןוא ןטוג ,רבח ןקיצרַאה ַא

 "נוב ןייז וצ טייקנבעגעגרעביא רעזָאלצענערג ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,שטנעמ

 ,רעריטרַאמ ַא ןופ טוט ןשידלעה ַא טימ ןברַאטש טנָאקעג ןביולג ןשיד

 יורפ ןייז ןוא םנומגיז

 רעשידנוב רעכיירלַאצ רעד ןיא רעטייוצ ַא ןעוועג טשינ זיא'ס ,ךיז טכוד

 טריטקעּפסער ןוא טבילַאב ױזַא ןעוועג ןבָאה לָאז סָאװ ,לסירב ןיא עינָאלָאק

 ןעמעלַא .טנומגיז ןעוועג זיא סע יוװ ,עקיטייז ךרוד ךיוא יו ,םירבח ךרוד יא

 -ודײשַאב עליטש ןייז ,טייקכעלרע ןייז ,טייקיטכירפיוא ןייז טרינָאּפמיא טָאה

 ַא טימ ,רעקירעדינ ַא .דנוב םוצ טייקנבעגעגרעביא עשיאנק ןייז ןוא טייק

 יד ,ץרַאה סָאד ןעוועג טנומגיז זיא ,ףוג ןרַאד ןוא םינּפ ךעלקנערק ,סַאלב

 טייצ עיירפ ךס ןייק .לסירב ןיא סעיצוטיטסניא עשידנוב עלַא ןופ המשנ

 -רַאעג ןוא טסיּפיטָאניל ַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןטיול .טַאהעג טשינ רע טָאה

 םעד ,טסידנוב ןטנַאקַאב ןופ יירעקורד רעשידיי רעד ןיא ןּפרעװטנַא ןיא טעב

 טזומעג טנומגיז טָאה .בוַאל סַאילע רעגעלרַאפ םענעברָאטשרַאפ ןיוש טציא

 טכַאנרַאפ טעּפש .טעברַא רעד וצ ןּפרעװטנַא ןייק ןרָאפ ירפ ץנַאג גָאט ןדעי

 ןיא ךיילג לסירב ןייק קירוצ ןעמוק ןַאב רעד ןופ טנומגיז טגעלפ

 רעד ןופ ןעגנוציז ,עּפורג רעשידנוב רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ .בולק-םעדעמ

 -עפנָאק ,טפנוקוצ עּפורג-טנגוי רעד טימ ןסרוק ,טניירפ-רעדניק טפַאשלעזעג

 -עמוא -- ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיגלעב רעד ןופ םירבח טימ ןצנער

 ,ןייז טפרַאדעג טנומגיז טָאה םוט
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 -עגסיוא ןַא ,ןטרעטַאמרַאפ ַא ןציז טנװָא ןיא טעּפש םיא ךיא עז טָא ןוא
 -טנווָא ןייז ןסע ןוא בולק-סעדעמ ןופ ןַארָאטסער ןיא לשיט ַא ייב ןטּפעש
 גָאט ןצנַאג ַא ןופ דימ זיא טנומגיז .ינַא יורפ ןייז טציז םיא ןבעל .טיורב
 ףיוא טקוק ינַא .סיטעּפַא ןָא טסע רע ,טציז רע סָאװ םיוק .טעברַא רערעוװש

 םעד ןזָאלרַאפ וצ עטצעל יד ןופ רעבָא זיא טנומגיז .גרָאז ליפוזַא טימ םיא
 ,סיוא-גָאט ןוא ןייא-גָאט ױזַא ןוא .בולק-סעדעמ

 טנומגיז זיא ,עיגלעב טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1940 יַאמ בױהנָא
 -םורד ןיא קעװַא םירבח לָאצ רערעסערג ַא טימ ןעמַאזוצ עילימַאפ רעד טימ
 ,לסירב ןייק קירוצ רעבָא רע טמוק רָאי ןבלעז םעד ןופ ףוס םוצ .ךיירקנַארפ
 סעיצוטיטסניא עלַא .טייצ רעקירעיורט רענעי ןופ ןטנומגיז ךיז ןָאמרעד'כ
 לסיב סָאד .שינרעטיצ-דרע ןַא ךָאנ יו ,טיוט לסירב עשידיי סָאד ,טרעטשעצ
 ארומ ןבָאה ,קערש-טיוט ןיא ןבעל ,טָאטש ןיא ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,ןדיי

 -יטסניא-רעטעברַא ןוא עשיטסילַאיצָאס עשיגלעב יד .ןסַאג יד ףיוא ןזייוו ךיז
 ןבילוצ ,סיזירק ןכעלרעניא ןרעוװש ַא רעביא ןבעל ןוא ןכָארבעצ סעיצוט
 טנומגיז .ןַאמ עד -- רעריפ ןקיטכיו ַא סרעייז ןופ טַאררַאפ ןכעלדנעש
 ,טניירפ רעדניק יד ָאטשינ ,בולק-םעדעמ רעד ָאטשינ -- רענעכַארבעצ ַא זיא

 -סטעברַא זיא רע .ךיור ןטימ יו קעװַא ץלַא -- ןלוש עשידיי יד ןדנואוושרַאפ

 "וצרעביא גָאט םעד סָאװ טימ טשינ ןבָאה דניק ןוא יורפ רעד טימ רע .,זָאל

 םעד טימ ןעמַאװצ שפנ-תריסמ טימ .ןעור טשינ רעבָא ןָאק רע ,.ןבעל

 עשידנוב עמייהעג ַא ןלעטשפיוא רע טמענ םירבח ענעבילבעגרעביא לסיב

 ןבעל טשינ דנוב םעד ןָא ןָאק רע .עיצַאזינַאגרָא

 ןוש .עיגלעב טזָאלרַאפ עילימַאפ ןיימ טימ ךיא בָאה 1941 בױהנָא 1

 1948 ןיא .ווירב ןעמוקַאב ןטנומגיז ןופ ךיא געלפ קרָאי-וינ ןיא קידנעייז

 ןשיוװצ רעמ ןענייז יורפ רעד טימ טנומגיז .לסירב טכוזַאב רעדיוו ךיא בָאה

 ןשידלעה ןייז ןגעוו טלייצרעד רימ ןבָאה םירבח .ןעוועג טשינ עקידעבעל יד

 : םוקמוא
 רעשידרערעטנוא רעד ןיא טסיּפיטָאניל ַא יװ ,טעברַאעג טָאה טנומגיז

 -ייא ןעװעג ללכב זיא ןוא -- לפעפ גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס רעשיגלעב |

 רעשיטסירעלטיה-יטנַא רעשיגלעב רעד ןופ רעוט עטסשיגרענע יד ןופ רענ

 ןוא דיי ַא יװ .ָאּפַאטשעג רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע .גנוגעװַאב

 ןעו .ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא רע זיא טסילַאיצָאס ַא

 ךיוא יז זיא ,םיא רַאפ ןרינעוורעטניא ָאּפַאטשעג ןיא קעװַא זיא ינַא יורפ ןייז

 ןבילבעג .עקידלושטימ סלַא ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ |

 .ַאיַאמ רעטכָאט רעייז זיולב זיא ןבעל

 ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעריטרַאמ עקילייה יד וצ טרעהעג טנומגיז

 ,לַאעדיא ןשידנוב רעייז רַאפ ןברָאטשעג ןענייז
 ןאמצלַאז ;ג



 ביוטלעקרעט לדנעמ

 םירחוסילבעמ עכייר -- ןרעטלע ענייז .שזדָאל ןיא 1906 ינוי 1 ןריובעג

 עלוש-יחרזמ ַא ןיא טנרעלעג .גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ---

 ןופ תודימ ענעטלעז ןזיװעגסױרַא טייהדניק רעטסירפ רעד ןופ .אנפלוא-תיב

 ,ןשטנעמ וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקשירבח

 ןבעל ןצנַאג ןטיוא ןבילבעג םיא זיא סָאװ
 דנוב-טנגוי םוצ טגנערבעג רעטעּפש םיא ןוא

 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא) דנוב ןוא טפנוקוצ
 רעטשרע רעד תעב ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד
 "עג טָאה רעגנוה רעד ןעו ,המחלמ-טלעוו

 ןיא טקירדעגסױא ךיז סע טָאה ,טעוועשוב

 ענייז טימ ןסע ןטימ ךיז ןלייט סלדנעמ

 טשינ ןבָאה סָאװ ,סַאלק ןופ םירבח עמירָא

 ,לוש יד ןקידנע ןכָאנ .(ןסע וצ סָאװ טַָאהעג

 סָאװ ,עיזַאנמיג'לַאער סרעצייווש ןיא טנרעלעג
 ,יגנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנעעג טָאה רע
 ן"נָא סקופ בייל םייח ןופ גנוקריוו רעד ךרוד
 ןוא רעכיב עשידיי ןענעייל וצ ןביוהעג

 עצנַאג ןפיוא ןיוש טייצ רענעי ןופ .זיירק-רעליש ַא ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא

 ,טסידנוב ַא ןרָאװעג ןבעל

 רעטנָאנ ַא ןרָאװעג רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ טפַאשביל ןייז תמחמ

 והיעשי ,ןָאבַאר לארשי ,סקופ ,ל .ח) ,עּפורג-רעטכיד רעשזדָאל רעד ןופ רבח

 לאימחרי ,יקסווָאנשזולד השמ) רעביירש עגניי רעװָאשַאמָאט יד ןוא (לעגיּפש

 ףיוא טקריװעג טָאה סָאד .(ץנארקדלאג עטנ רענעמוקעגמוא רעד ןוא קינָאה

 בילוצ .ןלעװָאנ ןוא רעדיל ןביירש וצ ןבױהעגנָא ןיילַא טָאה רע זַא ,ןעלדנעמ

 ןרַאפ טשרע רָאנ ,טקורדעג טשינ לָאמנייק ייז רע טָאה קיטירקטסבלעז ןייז

 .ןלעװָאנ דנַאב ַא קורד םוצ טיירג רע זַא ,ןבירשעג רימ ןברוח

 "ינוא רעװעשרַאװ ןפיוא טנרעלעג טייצ ַא ,עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ

 "עט עשיטילָאּפ רַאפ ןפרָאװעגסױרַא ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,טעטיזרעוו

 ןופ טנעדוטס ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,עיגלעב ןייק ןרָאפ טזומעג ןוא טייקיט

 יװָאבוקַאא רעטעפ ןייז ןיא ,לסירב ןיא .טעטיזרעוװינוא רעלעסירב

 "גיא ,עיגלעב ןיא דנוב ןופ םייה יד ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש סעשט

 ןוא םוידוטש םעד טזָאלרַאפ םעד בילוצ .דנב םעד טעמדיוװעג ךיז ןצנַאג

 -קעל ַא יװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעכַאמ-לטייב ַא ,רעטעברַא ןַא ןרָאװעג

 ,לדנעמ .ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאפעגמורַא ,דנוב ןופ רעוט רעוויטקַא ןוא רָאט

 רעשיזיפ רענעגייא ןייז ןופ ןבעל טלָאװעג טָאה ,שטנעמ רעכעלרע רעד

 ,טעברַא
 רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא רע טרעװ טייצ רענעי ןיא

 טביירש ןוא ןטַאקידניס עשיגלעב יד ןיא ךיוא טעברַא רע .גנוטייצ-סקלָאפ

 ןיא .עינַאּפש ןופ ןעגנוטייצ עלַאקידניס ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןעלקיטרַא

 "כרוד םיא ליוװ רעטָאפ רעד .שזדָאל ןייק קירוצ טייצ ַא ףיוא רע טמוק 24
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 ןַאלּפ סרעטָאפ םעד ּפָא טפרַאװ לדנעמ רעבָא ,טפעשעג םייב ןטלַאהנייא סיוא

 ןוא יירעצעזנישַאמ סיוא ךיז טנרעל רע .זירַאּפ ןייק קירוצ ךיז טרעק ןוא
 ךיז טלקיװטנַא זירַאּפ ןיא .יירעקורד רעשידיי ַא ןיא ןטעברַא וצ ןָא טביוה
 רעזירַאּפ טרעו רע .הגרדמ רעסיורג ַא וצ טנַאלַאט-רענדער ןייז טשרע
 יד ץוח טביירש רע ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 טימ סיוא ךיז ןענכייצ סָאװ ,ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ךיוא ןצנעדנָאּפסערָאק
 -מעק ןשידנוב ,ןשיטסילַאיצָאס ַא ןופ תוירחַא טימ ןוא קנַאדעג ןופ טייקרָאלק
 רענייא זיא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעזירַאּפ ןיא ןבילקעגסיוא טרעוו רע .רעפ
 .עמיטשש רעזנוא גנוטייצ רעזירַאּפ רעשידנוב רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ

 ןוא ביוטלעקרעט לדנעמ ,ט לדנעמ ,ט .מ ןעמענ יד רעטנוא טביירש רע

 ,קנופ .א
 רעקיליוויירפ טלַא ןירַא רע טערט המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 .סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא טפמעק ןוא ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא
 טרעק ,ןלַאפעצ ךיז זיא ײמרַא עשיזיוצנַארפ יד ןוא ןלַאפעג זיא זירַאּפ ןעוו
 יד ףיוא לַאפרעביא ןשטייד םעד תעב .,ןטסָאּפ-ײטרַאּפ ןפיוא קירוצ ךיז רע
 טריטסערַא רע טרעוװו ,1941 יַאמ 14 םעד סעיצָאזינַאגרָא רעזירַאּפ עשידיי
 עשיזיוצנַארפ יד ןיא קעװַא ןענייז סָאװ ,ןדיי רעזירַאּפ טנזיוט 12 יד ןשיווצ
 רעיודסיוא וצ ןפורעג ןוא טרעטנומעג ןעמעלַא רע טָאה ןטרָאד .ןרעגַאל-ןעדוי
 .ףמַאק ןוא

 עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ביוטלעקרעט לדנעמ רבח רעד זיא .1942 ינוי ןיא

 -עגמוא ןיא רע ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק ןרָאװעג טריפעגסיױרַא ןטסידנוב

 .ןעמוק

 רֶָצֹד ,דנוב ןופ לבוי ןקירצי-20 םוצ ,זירַאּפ ,ץמיטש רצזנוא : לאפאר ;  .בי

 ,1945 טסוגווא ,טייצ רצונוא : וקסנאמרופ עבא .194/ ,לסירב ,10 .םונ ,רטקצוו

 גנילביל לאכימ .קרָאו-ןונ

 ס

 ןיטסוק ?אימחרי

 זיא ,רחוס-האובת ַא ,רעטָאפ ןייז .קסוועטיל-עקָאסיװ ןיא 1908 ןריובעג

 ,רעדניק יירד טימ יורפ יד ןזָאלעגרעביא טָאה ןוא ןברָאטשעג גניי

 ַא סנייז .לושסקלָאפ עשידיי יד טקידנעעג לאימחרי טָאה 1924 ןיא

 זיא רע .טפעשעג-רעדעל ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײרַא טלָאמעד םיא טָאה רעטעפ
 רעד ןפלָאהעג ןוא עמריפ-טרָאּפסנַארט ַא ייב רעטלַאהכוב ַא ןרָאװעג ףוסל

 ,הסנרּפ טימ ןעמַאמ

 ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןיטסוק זיא 1926 ןיא
 רעד ןעוועג רע זיא ,לטעטש-םייה ןיא ןעוועג זיא רע יוװ גנַאל ױזַא .עקָאסיװ

 -רַאעג ךיוא לאימחרי טָאה טפַאשביל ךס ַא טימ .דנוב-טנגוי ןופ רַאטערקעס
 טָאה רע .קעטָאילביב רעד רָאפ ןוא לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ טעב

 םעד -- ןַאגרָא-טנגוי ןשידנוב םעד ןענעייל ןלָאז ןטסיטפנוקוצ זַא ,ןעזעג
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 רעד רַאפ גרָאז ןייז בילוצ .קעטָאילביב רעד ןופ רעכיב ןוא רעקעוו טנגוי

 זיא ןוא עירעטלַאהכוב ןייז ןפרָאװעגקעװַא ףוסל רע טָאה לוש-סקלָאפ רעשידיי

 ,לוש רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג

 ןַאמטנַא הקבר טימ טַאהעג הנותח ןיטסוק לאימחרי טָאה 1933 ןיא

 ַא ןרָאװעג ךיוא רע זיא ,הקבר יו ,קָאטסילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא

 ,רעטסיימ-רערעש ַא ,רעטעברַא-ליטסקעט

 ,קָאטסילַאיב ןיא טעברַא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא דלַאב טרעוו רע

 ריא ךיז טימַאב רע ,טנוזעג סהקבר רַאפ גרָאז יד ןעמוקעגוצ ךָאנ םיא זיא ָאד

 ,רָאנ ךיז טזָאל סע ואוו ,ריא רַאפ ןוט ;טעברַא רעד ןיא ןפלעה וצ

 -נוב רעד ןופ ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא וויטקַא רעייז ייז ןענייז עדייב

 ,טייקיטעט רעשיד

 טָאה רע ןוא ןהקבר טריטסערַא 1929 ןיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו

 ךיז ףיוא ןעמונעג רע טָאה ,ךעלנעזרעּפ ריא רַאפ ןוט טנעקעג טשינרָאג

 טשינ ,קָאטסילַאיב ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןטלַאהוצפיוא עבַאגפיוא יד

 ,טנַאּפוקָא ןשיטעווָאס םעד ןופ תופידר יד ףיוא טקוקעג

 -עגסיוא ,עטלַא לָאצ עסיורג ַא .סיצַאנ יד ןײרַא ןענייז 1941 רעמוז

 עשיטסינומָאק יד :ַָאטשינ טָאטש ןיא ןיוש ןענייז רעוט עשידנוב עטוואורּפ

 "מוא רעדָא הסיפת ןיא ןפרָאװעגנײרַא -- ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ?רעיירפַאב;

 עטסקיטכיװ עמַאס יד ןופ רענייא יו סױרַא ךיז טקור ןיטסוק .טגנערבעג

 ןענייז סע .דרערעטנוא ןשידנוב ןופ רעריפ רעד טרעװו רע ,רעוט עשידנוב

 .ףףיקס רעד ןוא טפנוקוצ דנוב טנגוי ,דנוב רעד דוסב גנערטש קיטעט

 םעד ןיא דילגטימ ַא ןיטסוק לאימחרי זיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא יו

 ךיוא זיא רע .דרערעטנוא רעקָאטסילַאיב םנופ טעטימָאק ןשיאיײטרַאּפנשיװצ

 -טסבלעז רעשידיי רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא דנוב ןופ רעטערטרַאפ רעד

 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיטסוק לאימחרי .,עיצַאזינַאגרָא-ץוש

 ךיז) ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפױא םעד טריזינַאגרָא ןוא טיירגעגוצ

 .(1943 טסוגיוא 16 םעד ןביוהעגנָא

 ןיטסוק רבח ךָאנ טָאה 1943 טסוגיוא 16 ןפיוא 15 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 -טסבלעז רעשידיי רעד ןופ גנוריפנָא יד סָאװ ,גנוציז ַא ןיא ןעמונעג לײטנָא

 ,ןפמַאק יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ,ןטלַאהעגּפָא טָאה עיצַאזינַאגרָא-ץוש

 ,ןעמוקעגמוא ךעלניײשרַאװ טלָאמעד זיא ןוא ןכָארבעגסיױא דלַאב ןענייז סָאװ

 -ָאק רעד טיג ַאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא רעד ךוב ןייז ןיא)

 .ןעניטסוק ןופ קיטסירעטקַארַאכ עכעלטנייפ ןוא עשלַאפ ַא קרַאמ .ב טסינומ

 -ַאעדיא ןוא עכעלרע יד -- יורפ ןייז ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ ךָאנ קינייװ

 טײקיטפַאהנסיװעג ריא בילוצ טגנערבעגמוא -- הקבר ןירעטעברַא עשיטסיל

 שילַארָאמ ךיוא םיא ייז ןליוו ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד וצ טפַאשיירט ןוא

 יד טימ ףמַאק ןיא טיוט ןשיזיפ ןייז ןענופעג טָאה רע יו םעד ךָאנ ןטיוט

 ,(סיצַאנ

 ךילרע לחר
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 םיובנעמיולפ לשרעה ןוא ןימינב

 רעשינבר ַא ןופ טמַאטשעג .קצול ןיא 1896 םורַא ןריובעג זיא ןימינב

 -- םידומיל ענײמעגלַא ןוא רדח ןיא טנרעלעג ןרָאי-רעדניק יד ןיא .החּפשמ

 ,טסידנוב ַא ןרָאװעג ירפ רָאג .רערעל עטַאוירּפ ייב

 -ַאיב ןייק ןעמוקעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -רַאפ 1925 ןופ ןוא רערעל ןעוועג 1920 ןופ ,קָאטסיל

 ןופ .נ .א לוש רעכעלטלעוו -שידיי רעד ןופ רעטלַאװ

 ,רעסָארג ווַאלסינָארב רעריפ ןשידנוב םענעברָאטשרַאפ

 ןוא ןסקַאװעגסיוא לוש יד זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא

 ךיז טָאה רע .רעדניק 400 טימ ןסַאלק 10 טַאהעג

 ןוא רערעל רעקיסַאלק-טשרע ןַא ןייז וצ ןזיװעגסיױרַא

 .רעוט-לוש

 ןסָאלשעגנייא ןעוועג טשינ רעבָא זיא טייקיטעט ןייז

 זיא קיטייצכיילג .לוש רעד ןופ טנעוו ריפ יד ןשיווצ

 ןוא עטסוייטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג םיובנעמיולפ

 ויטקַא זיא רע .טָאטש ןיא רעוט-ללכ עטסנעעזעגנָא

 -טימ ַא :סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ייר ַא ןוא דנוב ןיא

 "שידיי יד ןופ ןײארַאפ-רערעל ןופ רעציזרָאפ ,טעטימָאק ןשידנוב ןופ דילג

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר ןופ רעציזרָאפ ,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו

 -ןגרָאמ טּפַאשלעזעג טרָאּפס-רעטעברַא רעד ןופ רעציזרָאפ ךיוא ןוא ןענייא

 .ןרעטש

 .טַאר-טָאטש רעקָאטסילַאיב ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייוועג רע טרעוו 8

 -ַאב ןוא רענעמטַאר 6 ךרוד דנוב רעד טריפ םורַא רָאי עכעלטע ןיא ןעוו

 "נוב יד םיא טיג ,טַארטסיגַאמ ןיא קינװַאל ַא ןבָאה וצ טייקכעלגעמ יד טמוק

 טריפ ןוא קינװַאל טרעוו םיובנעמיולפ .טַאדנַאמ םעד עיצַאזינַאגרָא עשיד

 טמַארטשעג ןבָאה ןטכיש עלַא ןופ ןדיי ,טָאטש רעד ןופ גנוליײטּפָא-ץנַאניפ יד

 ,קינװַאל ןשידנוב םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז ןטָאּפָאלק ערעייז עלַא טימ .םיא וצ

 םעד ןעמוקַאב ייז ןבָאה טַארטסיגַאמ ןיא טעניבַאק ןייז ןופ ריט רעד ףיוא

 -עג זיא םיובנעמיולפ ...טפירשפיוא עשידיי ַא -- סורג ןכעלטניירפ ןטשרע

 ןענייז טַארטסיגַאמ ןוא טָאר-טָאטש ןיא סעדער ענייז ,רענדער רעטוג ַא ןעוו

 םיא ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עמערָא יד .עשירעפמעק ,עלענָאיציזָאּפָא ןעוועג

 -געט רעקָאטסילַאיב יד ןעוו .רוביצ-חילש ןעיירטעג ןוא ןקיאעפ ַא טַאהעג

 .עטסרעלוּפָאּפ ןעצ יד ןגעוו עטעקנַא ןַא ךרוד טריפ ןבעל עיינ סָאד גנוטייצ עכעל

 יד ןשיוװצ סױרַא םיובנעמיולפ ןימינב טמוק ,קָאטסילַאיב ןיא ןשטנעמ

 .עטשרע

 -ידנוב רעד ןופ ןרָאװעג טלייוועג רע זיא הליהק רעד וצ ןלַאװ יד ייב

 רעציזרָאּפ ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןופ ,סנרּפ סלַא עטסיל רעש

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טעטימָאק-יײטרַאּפ ןשידנוב ןופ

 ןעוועג רע זיא גנַאלנרָאי .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק-זיירק

 -נעמיולפ יװ טָא .סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג עשידנוב יד ןופ טנַאדנעמָאק רעד
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 -עג ,עיצַארטסנַאמעד'יַאמ רעט1 ןַא ןופ רעריפ סלַא ןעזעגסיוא טָאה םיוב
 :ןַאמרעב לבייט -- ןירעליש ַא רענייז ןופ טרעדליש |

 ןעוועג ךיוא זיא סע ואוו ,קעטָאילביב-םכילע-םולש ןופ ףיוה ןבעל טקנוּפ;
 ןענַאטשעג ענובירט רעד ףיוא זיא ,ןטסילַאיצָאס עשילױּפ יד ןופ לַאקָאל רעד
 גָאט רעד .םיובנעמיולפ ןוא ַאקלוטיּפַאק ןטסילַאיצָאס עשילױּפ יד ןופ רעריפ רעד
 ףיוא טכיל ריא ןסָאגעג טָאה ןוז יד .רעמערַאװ ןוא רעדלימ ַא ןעוועג זיא
 ןפיוא .רָאה סמיובנעמיולפ טרעביושעצ טָאה לטניוװ קידגנילירפ סָאד .זנוא
 ןטיור ַא ןוא ,דנוב טפירשפיוא ןטימ עטנעל עטיור ַא ןגָארטעג רע טָאה לברַא
 ערעזנוא ,הרבח רעגניי טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע .ץַאל ןיא ףיילש
 טָאה רע .דַארַאּפ ןפיוא גנונעדרָא ןטלַאה טפרַאדעג ןבָאה יז .,ןטנַאיצילימ
 ןעמיובנעמיולפ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .סעיצקורטסניא עטצעל יד ןבעגעג יז
 זיא רע סָאװ ,קילג טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא רימ זיא ץרַאה ןיימ ןוא ,ןטייוו ןופ
 ףיוא קידנקוק ,רעליש ענייז ןייז וצ היכז יד ןבָאה רימ ןוא ,רערעל רעזנוא
 ,עטייוו יד ףיוא ןרָאלרַאפ ןוא דמערפ טליפעג טשינ רעמ ךיז ךיא בָאה םיא
 ךיז ןבָאה רענעפ עטיור יד ,ןריר ןביוהעגנָא ךיז טָאה גוצ רעד .ןסַאג עכייר
 -סױרַא ךיז טָאה גנַאזעג קיטכעמ ַא .ןוז רעד ןיא טרעקַאלפעג ןוא טנפעעצ
 עסַאמ-רעטעברַא יד ןעגנוזעג טָאה סָאד .רעצרעה רעטרעדנוה ןופ ןסירעג
 יד רעביא טלַאשעצ גנַאזעג רעייז ךיז טָאה קיטכעמ ןוא ךיוה .קָאטסילַאיב ןופ
 -- ןסירעגטימ ,רעדניק ,זנוא טָאה גנַאזעג רעד .,ןסַאג-טּפיױה רעקָאטסילַאיב
 ךרוד טרישרַאמ טָאה גוצ רעד .ןעייר יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 .סַאג רעװעשרַאוװ

 -סַאלַאּפ םוצ טרעטנעענרעד עיצַארטסנָאמעד יד ךיז טָאה ךעלדנע
 לַאז ןיא ןיירַא ןיב ךיא .גניטימ-ןסַאמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטרָאד .רעטַאעט
 -עג ןבָאה ןשטנעמ .עניב רעד ייב ייר רעטשרע רעד ןיא טצעזעג ךיז ןוא
 עלַא ,עקידבוט-םוי ןוא עטלַארטשעצ ןשטנעמ ,ןריט עלַא ךרוד טמָארטש

 ןוא טפַאגרַאפ ןסעזעג ןיב ךיא .רעדיילק עקידתבש ןוא ךעלפיילש עטיור טימ

 .םָארטש-ןשטנעמ םעד טרעדנואווַאב

 ןזיװַאב ךיז טָאה עניב רעד ףיוא .טליטשעגנייא ךיז טָאה לַאז רעד
 :טגיוועצ רעדיוו םי רעקידמערוטש ַא יו ךיז טָאה םלוע רעד .םיובנעמיולפ
 *! םיובנעמיולפ ןימינב רבח רעד ןבעל לָאז

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ,1939 רעבמעטּפעס ןיא
 ןיק רעוט עשידנוב עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ םיובנעמיולפ טמוק ,המחלמ
 ךיז רע טרעק ,קָאטסילַאיב טמענרַאפ ײמרַא עשיטעווָאס יד ןעוו .ענליוו
 םיטַאבעלַאב עשיטסינומָאק יד ,ןוז ןקיצנייא ןוא יורפ ןייז וצ קירוצ םוא
 ןיא ןזעוולוש ןשידיי ןופ רעריּפנָא סלַא טשרמולכ םיא ןעמיטשַאב טָאטש ןופ
 -שג ןוא עטַאװירּפ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןייז ףרַאד עבַאנפיוא ןייז .קָאטסילַאיב
 עג טשינ גנַאל טָאה'ס .סעיצוטיטסניא עשהכולמ ןיא ןלוש עכעלטּפַאשלעז
 יז ,ןייצ עשיפלעוו ערעייז ןזיוועג ןבָאה רעשרעה עיינ יד ןוא -- טרעיוד
 ןוא רעוט-ללכ עשילױּפ ןוא עשידיי יד ןשיווצ ןטסערַא-ןסַאמ ןָא ןביוה
 ךיוא זיא ייז ןשיוװצ .ןטסילַאיצָאס עטסנעעזעגנָא יד לכ-םדוק ןריטסערַא
 רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעפמעק רעקידתונשקע ןוא רעקימַאלפ רעד ןעוועג
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 רעדעי זיא ןָא טלָאמעד ןופ .םיובנעמיולפ ןימינב --- טפַאשרעטעברַא

 ,ןדנואוושרַאפ םיא ןופ רוּפש
 (וָאשעיבורה ןופ טמַאטשעג -- ןַאמרעה םייה רעד ןופ) לחר יורפ ןייז

 -ָארג רעשידנוב רעד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע זיא

 קָאטסילַאיב ןופ טקישעגסױרַא יז ןעמ טָאה ןַאמ ןופ טסערַא ןכָאנ ,לוש-רעס

 -עגמוא רעטעּפש ךעלנײשרַאװ זיא יז ,קָאדָארָאה .לטעטש ןקידתונכש ןיא

 .ןעמוק
5 

 לא

 זיא ןוא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא טנרעלעג טָאה לשרעה ןוז רעייז

 טָאה .ד .וו .ק .נ יד ןעוו .טפנוקוצ דנוב טנגוי ןוא ףיקס ןיא וװיטקַא ןעוועג

 ,רָאי 13 ןעװעג טלַא לכה-ךס רע זיא ,רעטָאפ ןייז ןעמונעגוצ טלַאװעג טימ

 רעטעּפש ןוא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןייּפ ןוא רעצ רעד ,לגניי קיאעפ ַא

 טסול םעד םיא ייב טשיװעגּפָא טשינ ןבָאה הלשממ רעשיצַאנ רעד רעטנוא

 ,ףמַאק ןוא ןפַאש ןופ

 -עּפש טָאה -- ןיוועל םהרבא -- טסידנוב רעגניי רענעבילבעג-ןבעל ַא

 :ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ,לָאר ןייז ןגעוו טלייצרעד רעט

 ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא .עּפורג ענעסָאלשעג-גנע ןַא טַאהעג ןבָאה רימש

 לשרעה :טרעהעג ןבָאה עּפורג רעזנוא וצ ,לעגיס עמולב ייב טַאהעג רימ ןבָאה

 לקנַאי ,ןַאמרעטופ עשַארבַא ,יקסדָארב עינוינ ,קיטפַאהרַאװ דוד ,םיובנעמיולפ

 ,ןןטסיטפנוקוצ םירבח 10 עּפורג רעד ןיא ןעוועג רימ ןענייז ןעמַאזוצ .קאשטלאוו

 עלעוטקַא ענעדיישרַאפ ןגעוו ןסעומש ,ןטַארעפער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז'ס

 רעד) םיובנעמיולפ לשרעה .ןעגנולדנַאהַאב עשירַארעטיל ךיוא יװ ,ןגָארפ

 ליפ ןײלַא טגעלפ ,טבַאגַאב רעייז ןעוועג זיא ,(רעוט ןשידנוב ןרעלוּפָאּפ ןופ ןוז

 ןטלַאהעג ,טסיירד ךעלנייוועגרעסיוא ,ןעגנופַאש ענייז ןענעיילרָאפ ןוא ןביירש

 טגעלפ ,דחּפ ןופ םינמיס ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ,שידלעה קידנעטש ךיז

 ןוז ַא) קיטפַאהרָאװ ךיוא .טנַאקיזיר רעסיורג ַא ןעוועג .ןרעטנומ ןעמעלַא

 טגעלפ ,טסיירד ןעוועג זיא (קיטפאהראוו המלש רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןופ

 עלַאנָאיצַאנ עסיורג יד ןענַאטשרַאפ טָאה ןֹוא עגַאל יד ןצַאשּפָא רעטכינ

 ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה עּפורג רעזנוא .רעביא ןבעל רימ סָאװ ,עידעגַארט

 .?ןעמוקעגמוא דנַאטשפיוא ןתעב עקַאט זיא לייט רעטסערג רעד .דנַאטשפיוא

 -עגמוא טמעטָאעג טָאה סע עכלעוו ןיא ,רעדיל ןבירשעג טָאה לשרעה

 ,רעדרעמ ןוא רעדנעש עשיצַאנ יד ךיז ןלעטשוצנגעק ןליוו ןוא טומ רענעכָארב

 ,דנַאטשפױא רעװעשרַאװ ןגעוו קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג טסואווַאב זיא'ס ןעוו

 םוצ רעטיירגוצ ןוא רָאטַאטיגַא רעכעלדימרעדמוא ןַא ןרָאװעג לשרעה זיא

 .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ הטילּפה-תיראש יד ןשיווצ דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב

 ,1943 טסוגיױא 16 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנַאטשרעדיװ רעטנּפָאװַאב רעד

 "17 םיוק רעד ןלַאפעג זיא סיצַאנ יד טימ ףמַאק ןטנפָאװַאב ,ןוויטקַא ןיא

 ,םירבח ערעדנַא ייר ַא טימ ןעמַאזוצ םיובנעמיולפ לשרעה רעקירָאי

 -נוב : יקסוועשטעלק קחצי .1088 קָאטסילַאיב ,ןָאקיסקפל רעקָאטסילַאיב : .ב

 . .(קרָאו-וינ ,1947 1-9 ,טײצ רצונוא) רנַאטשּפיוא רעקָאטסילַאיב ןיא ןטסיד

 .1958 קרָאי-וינ ,ךוב-רוכזי-רערצל :  ןַאמרעב לבויִט ,שטיוװָאדמַאלעמ

 .ה .ש יי
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 יקַסווָארָאוװַאי עקטוג

 -ייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא -- קָאטסילַאיב ןיא 1907 םורַא ןריובעג

 .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא המחלמ-טלעוו רעט

 רעטומ יד ,ןַאמרופ ַא ןעוועג זיא יקסווָארָאװַאי ןושרג השמ רעטָאפ רעד

 .רעניה טימ טלדנַאהעג טָאה עמורפ

 -סַאיּפ, יד ףיוא ייז ןבָאה טניואוועג

 ,לזיה ןרעצליה ןיילק ַא ןיא ,"סעק
 -עגסיוא ךיז ןבָאה רעטצנעפ יד ואוו

 ,דרע רעד טימ טכיילג

 -ַאיב רעד ןופ דניק סָאד -- עקטוג

 -- טייקמערָא רעשידיי רעקַאטסיל

 לוש-טקלָאפ עשידיי ַא טקידנעעג טָאה

 זיא דלַאב .ןירעדיינש ַא ןרָאװעג ןוא

 יד ןופ טנייא יװ ןרָאװעג טמירַאב יז

 ,סנירעדייננש רעקָאטסילַאיב עטסעב

 -ַאב ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא םור ריא

 -סױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו ,סיורג סרעדנוז

 -נָאמעד ןוא ןעגניטימ ףיוא .ןירענדער עטנכייצעגסיוא ןַא זיא יז זַא ,ןזיוועג

 סיורג טימ ןוא רעטעברַא עטרָאיַאב ,עטלַא ןענַאטשעג ןענייז סעיצַארטס

 ןושרג השמ ןופ דייר עקימַאלפ ןוא עשיגָאל יד וצ טרעהעגוצ ךיז סערעטניא

 -רַאפ ךיוא ךיז טָאה ןירענדער-סקלָאפ סלַא םש ריא .לדיימ סנַאמרופ םעד

 ןופ תוחילש ןיא טפָא טגעלפ יז ואוו ,ץניװָארּפ רעקימורַא רעד ןיא טיײרּפש

 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא סעדער טימ ןטערטסױרַא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןוא דנוב

 ,ןקורדסיוא-סקלָאפ ןוא ךעלטרעוו טימ לופ ,עטושּפ ַא ןעוועג זיא ךַארּפש ריא

 רועיש ַא ןָא טנעקעג טָאה יז .ריא טימ טוג רעייז טליפעג ךיז טָאה טנגוי יד

 ,סעטרבח ןוא םירבח יד רַאפ ןעגניזסיוא טגעלפ יז סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ

 דנוב טנגוי ןופ ןירעריפ יד ןעוװעג עקטוג עטרבח זיא גנַאל-ןרָאי

 -ערטרַאפ ַא ןעוװעג יז זיא רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןופ .קָאטסילַאיב ןיא טפנוקוצ

 ןליפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןירעט

 ןַאמ ריא .טַאהעג הנותח יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ

 ,קינרסומ ַא -- רוחב-הבישי ַא ןעוועג ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא זיא ןייד השמ

 סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ,1929 ןיא ,קָאטסילַאיב ןעמענרַאּפ ןכָאנ דלַאב

 ןיא ןעוועג ךיוא זיא עקטוג .רעוט עשידנוב לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא

 טימַאב לעיצעּפס ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד רעבָא ,ןרעוװו וצ טריטסערַא רַאפעג

 ןעוועג יז זיא ,ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטסערַא יד תעב לייוו ,ןטלַאהַאב וצ יז
 ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב .טעּפמיק רעד ךָאנ ןכָאװ 2

 -רַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא ,1941 רעמוז ןביוהעגנָא

 ןרעמַאקדזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא ףוסל יז זיא דניק ריא טימ ןעמַאזוצ .טעב

 .עקנילבערט ןֹופ

 .(קרָאי-וינ --- עשרַאוװו --- קָאטסילַאיב) ךילרע לחר ןופ עיצַאמרָאפניא ;  .ב

 .ה .ש י .1946 קרָאי-ןינ ,טננוי ַא ןופ עטכישצנ יד : ץרעה .ש ,ו
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 ןַאמטנַא הקבר

 ,קסוועטיל-עקָאסיװ ןיא 1908 רָאי ןיא ןריובעג

 םש-הנוק ךיז טָאה ,דיי רעמורפ רעייז ַא ןוא ךַאמלעטס ַא ,ועטָאפ ריא

 -נייא ןייז .סרענרעל-ליואוו עגניי רַאפ גרָאז רעכעלרעטָאפ ןייז טימ ןעוועג

 ןיא טקישעג ךיוא רע טָאה היבוט ןוז ןקיצ

 רעטכעט יירד ענייז .ןענרעל הבישי רעד

 רַאפ ןגרָאז טזומעג ןיילַא רעבָא ןיוש ןבָאה

 טקידנעעג 1924 ןיא טָאה הקבר .ערעל רעייז

 טָאה ןוא לוש-סקלָאפ עשידיי רעקָאסיװ יד
 "רערעל רענליוו ןיא ןעמוקוצנָא טיירגעג ךיז

 ןבָאה לוש רעד ןופ רערעל יד .רַאנימעס

 ןירערעל ַא ןרעװ טעװ הקבר זַא ,טפָאהעג

 הקבר ךיז טָאה ףליה סנטַאט םעד ןָא רעבָא

 רעד ןוא ןגָאלשרעד טנעקעג טשינ ענליוו ןייק

 ןבילברַאפ ריא רַאפ זיא רַאנימעס-רערעל

 ,םולח ַא זיולב

 סהקבר טניואוועג טָאה קָאטסילַאיב ןיא

 ךיז טרָאפ ןסָאלשַאב יז טָאה ,עמומ ַא

 ןיק טַאהעג טשינ עקַאט טָאה קָאטסילַאיב .עקָאסיװ ןופ ןרירסױרַא

 ןעװעג ָאי ןטרָאד זיא קעטָאילביב עסיורג ַא רעבָא ,רַאנימעס-רערעל

 ןיא יו רעמ סעּפע ןענרעלסיוא ךיז קָאטסילַאיב ןיא טרָאפ ךָאד ןעק ןעמ

 יו יז טעברַא גָאטײב .קָאטסילַאיב ןייק הקבר טמוק 1925 ןיא .עקָאסיװ

 .ןיילַא ךיז טנרעל ןוא יז טנעייל טכַאנייב ןוא םָארק ַא ןיא ןירעפיוקרַאפ ַא

 -ַאיב ןיא לַאקָאל ןשידנוב ןגעו הקבר ךיז טסיוורעד עניזוק ריא ןופ

 ןופ רעוט יד טימ הקבר ךיז טנעקַאב ןטרָאד ןוא ןיהַא עדייב ןעייג ייז .קָאטסיל

 ןענייז ייז ןופ לײט רעטסערג רעד .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד

 ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ רעליש ענעזעװעג ןעוועג הקבר יװ טקנוּפ

 זיא סע ןוא ןדיײרוצנעמַאזוצ ךיז ייז טימ גנירג ױזַא ןעוועג ריא זיא סע

 רעשידיי רעד ןשיווצ ןטעברַא ייז גנורעטסיײגַאב לפיוו טימ ןעז וצ ןעוועג טוג

 -ַאאיב רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ךיג רָאג זיא הקבר .טנגוי-רעטעברַא

 ַא ןרעװ וצ םולח ריא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקָאטסיל

 ךות ןיא זיא'ס .רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא טכעלקריוורַאפ טרעוו ןירערעל

 ןוא רעטלע עלעסיב ַא ןענייז עריא םידימלת יד טשינ רעמ -- עבלעז סָאד

 .טעברַא רעד וצ ןייג טזומעג ייז ןבָאה לוש ַא ןיא ןייג וצ טָאטשנָא

 זיא ןוא םָארק רעד ןיא ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא הקבר טָאה טלָאמעד

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,ןַארָאטסער-רעטעברַא םעד ןיא עקרענלעק ַא ןרָאװעג

 הקבר סָאװ סָאד .3 ַאכָאר ָאגעטנעיװש ףייא ,לַאקָאל ןשידנוב ןיא ןענופ

 ריא טָאה סיוא-גָאט ןייא-גָאט לַאקָאל ןשידנוב םעד ןיא טגנערברַאפ טָאה

 ןעוועג זיא יז .רעוט ענייז ןוא דנוב םעד ןענעקרעד וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג

 .דנוב רעקָאטסילַאיב ןופ סעיצקַא עסיורג ןוא עניילק עלַא ןופ תודע ןַא
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 ךָאנ ןטסידנוב ןעמוק םורַא ךעלטעטש עניילק יד ןופ יו ןעזעג טָאה יז
 ןעמוק עשרַאו ןופ םיחולש יו ןעזעג ךיוא טָאה יז ;ןעגנוזייוונָא ןוא תוצע
 סָאװ ,דליב סָאד .,דנַאל ןצנַאג ןרעביא טעברַא רעשידנוב ןגעוו ןלייצרעד

 -נײרַא ןערב ַא טקעװרעד ריא ןיא טָאה ,טקעלּפטנַא ריא רַאפ טציא ךיז טָאה

 .תוחוכ עריא עלַא טימ טעברַא רעד ןיא ךיז ןפרַאוװאוצ

 ןעמונעגפיונוצ יז טָאה םייה רעד ןיא ןכוזַאב עריא ןופ רענייא ףיוא
 טלייצרעד ייז טָאה ןוא לוש-סקלָאפ רעד ןופ רעליש ענעזעוועג עּפורג ַא
 -פיונוצ ןקיזָאד םעד ףיוא .קָאטסילַאיב ןיא טעברַא רעשידנוב רעד ןגעוו

 עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ יד ןפַאשעג רעליש-סקלָאפ ענעזעוועג יד ןבָאה םוק

 -חרי ןעוועג זיא טפנוקוצ רעקָאסיוװ רעד ןופ רַאטערקעס רעד .עקָאסיװ ןיא
 .ןַאמ סהקבר ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,ןיטסוק לאימ

 ןַארָאטסער ןשידנוב ןיא טעברַאעג טָאה הקבר סָאװ רָאי ייווצ יד רַאפ
 םוצ ןעק יז סָאװ טימ םעד ןגעװ טכַארטעג ןוא טנרעלעג ךס ַא יז טָאה
 טשינ עכעלטנגוי ןייק ןיוש ןענייז טייצ רענעי ןיא .דנוב םעד ןעניד ןטסעב

 דָארג סע טָאה רעבָא ןהקבר .ןקירבַאפ-ליטסקעט ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג

 -רַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןטעברַא ןקירבַאפ-ליטסקעט יד ןיא .,ןגיוצעג ןיהַא
 ןעמ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג ףיוא ךיז טפערט ןעמ ,ןעמַאזוצ רעטעב
 ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ףליה רעד טימ ףמַאק םעד ןעמַאזוצ טריפ

 סָאד ,עקרעירַאטעלָארּפ עתמא ןַא ןוא עקרַאלוּפש ַא ןרָאװעג זיא הקבר
 .ןרָאי עקידנרעטַאמסיוא רעייז שטָאכ עכעלקילג תמאב ןעוועג ריא רַאפ ןענייז

 / טרעװ ,טעברַאעג טָאה יז ואוו ,קירבַאפ רעד ןיא רעטעברַא עלַא ייב טבילַאב

 טרעװ יז ,ןייארַאפ-ליטסקעט םעד ןיא ןירעוט סלַא רעלוּפָאּפ ךיג רָאג יז

 טריפ ןוא ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא רַאפ ןבילקעגסיוא

 זיא קיירטש אזַא םענייא תעב .,ןקיירטש-ליטסקעט רעקָאטסילַאיב טימ ןָא

 רעד ןיא .הסיפת ןיא םישדח יירד ןסעזעגּפָא זיא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא הקבר
 -ּפָא ןַא יז זיא ,טײרפַאב יז טָאה ןעמ ןעוו .ןרָאװעג קנַארק יז זיא הסיפת

 ןייק ןיוש ךיז טָאה יז שטָאכ ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעגקירוצ עטכַאװשעג

 רַאפ ןערב ריא רעבָא יז טָאה ,טיײקנַארק ריא ןופ טלייהעגסיוא טשינ לָאמ

 סהקבר סױרַא דנוב רעד טלעטש 1928 ןיא .ןריולרַאפ טשינ טעברַא רעד

 ַא רַאפ טלייוװעגסיא טרעוװ יז ןוא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד וצ רוטַאדידנַאק

 ןעמיטש לָאצ רעסיורג רעייז ַא טימ טַאר-טָאטש ןופ דילגטימ

 ןיא ןעװעטַאבעלַאב ןעמונעג סעקיװעשלָאב יד ןבָאה 1929 טסברעה ןיא
 ןטסערַא ןוא סעיסערּפער לגָאה ַא ןוטעג טָאש ַא ךיז טָאה'ס ,קָאטסילַאיב

 ןשידנוב ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןַאמטנַא הקבר ךיוא

 יד ייב טימַאב ךיז ,ןיטסוק לאימחרי .,ןַאמ ריא טָאה טסיזמוא .וויטקַא

 -ַאב ןהקבר ןענעק לָאז ןעמ ןלעוּפ שטָאכ ןלָאז ייז ןטסינומָאק עקיטרָא

 ןהקבר ןופ .טהנעטעג רע טָאה ,קנַארק ךָאד זיא יז .ןכַאז עמערַאװ טימ ןגרָאז
 ןטסידנוב עטײרפַאב יד ןופ רענייק .תועידי םוש ןייק ןעמוקעגנָא טשינ ןענייז
 .ירפ רעד ףיוא טשינ ןוא הסיפת ןיא טשינ ,ןעזעג טשינ לָאמנייק יז טָאה
 טָאה דנַאלסור ןיא עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ רעטמַאַאב רענעזעוועג ַא
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 ןיא ןוא טריטסערַא ןעוועג זיא סָאװ ,לדיימ שיליוּפ ַא זַא ,ןבעגעגרעביא

 יד ןופ רענייא ןיא טָאה יז זַא ,טלייצרעד טָאה ,ןרָאװעג טיירפַאב רעטעּפש

 ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמטנַא הקבר ןירעגריב עשיליופ ַא ןפָארטעג תוסיפת

 עכעלרע יד .טשינרָאג ןעמ טסייוו רעמ .ןטלַאהעג קיטומ ןוא ךעלרעדנואוו

 ןשיטעוװָאס ןקידתוירזכַא ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא ןַאמטנַא הקבר עקיטומ ןוא

 ךילרע לחר ,םישזער

0 

 רענקרעבלאומש ןוא ןַאמדלָאג לקנַאי

 לטעטש ַא ןיא 1912:12 םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמדלָאג לקנַאי

 לקנַאי ןוא ןברָאטשעג ןענייז ןרעטלע ענייז ,קָאטסילַאיב ןופ תונכש ןיא

 "עג םיא ןעמ טָאה טייהרעגניי .םותי רעקיכעלייק ַא ןבילבעג ירפ רָאג זיא

 -סוש ַא ןרָאװעג זיא רֶע ןוא ןטעברַא טקיש

 .לעזעג"רעט
 םעד טָאה סָאװ ,טײקמערַאו עשימייה יד

 -עּפש רע טָאה ,טלעפעג לגניי ןטמותירַאּפ

 -רֶא רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןענופעג רעט

 רעד .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאג
 ,םַײה עתמא ןייז ןרָאװעג זיא דנוב-טנגוי
 ןוא עטסיירט יד ןופ ןעוועג ןטרָאד זיא .רע
 סקואו ןכיוה ןוֿפ .רעדילגטימ עטסווַארב
 רע זיא ,יובעג ןכעלרעּפרעק ןקרַאטש ןוא

 -עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא עטסעב יד ןופ ןעוועג

 ,ץילימ
 ,רעטסוש רעד ,ןַאמדלָאג לקנַאי זיא ױזַא

 גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא
 דנוב-טנגוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג ןוא

 ,םייה יד יא ןרָאװעג םיא רַאפ זיא עיצַאזינַאגרָא יד .קָאטסילַאיב ןיא טפנוקוצ

 רע טָאה עכעלטנגוי עשיטסילַאעדיא ,עטרעלקעגפיוא יד ןשיװצ ,לוש יד יא

 ןפיוא קעטָאילביב עשידנוב עסיורג יד ןוא ןענרעל וצ סיוטש םעד ןעמוקַאב

 -עג טָאה רע ןענַאװ ןופ לַאװק רעד ןעוועג זיא םכילע-םולש ןופ ןעמָאנ

 רע זיא ,עיגרענע טימ לופ ,רעטסיירד ַא .גנודליב ןוא ןסיוװ ןייז טּפעש

 דנוב רעד סָאװ ,סעיצקַא ןוא ןטעברַא ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ןעוועג

 .ןרָאי ןופ ךשמב טריפעג טָאה

 ,"רעיירפַאב, יד ןבָאה םדוק .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 המחלמ רעד רַאפ .דנוב ןרעביא םָארגָאּפ ַא טריפעגכרוד ,?ןטסינומָאק, יד

 ,טציא ןוא "טנָארפ ןכעלטייהנייא, טקידערּפעג שלַאפ-קידתועיבצ ייז ןבָאה

 ןוא רעוט עשידנוב לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא ייז ןבָאה ,רעבָאה-טכַאמ סלַא

 -ַאנ/ יד ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש .טביורעגוצ סעיצוטיטסניא עשידנוב יד

 ןענילַאטס ןופ םיפתוש עקיטכענ יד ,ןטסירעלטיה יד ?ןטסילַאיצָאס-לַאנָאיצ

 ןַאמדלָאג לקנַאו
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 ןוא ןסָאשרעד ,ןבעל עשידיי סָאד טעטכינרַאפ ןבָאה ייז .ןווָאטָאלָאמ ןוא
 ,ןדיי יד טזַאגרַאפ

 ןלופ ןייז ןזיוועג ןַאמדלָאג לקנַאי טָאה טייצ רעכעלרעדיוש רעד טָא ןיא
 עשידרערעטנוא עטסוװיטקַא עמַאס יד ןופ םענייא יו םיא ןעעז רימ .טרעוו
 טיירג קידנעטש ןענייז ןוא ןרילוטיּפַאק טשינ לָאמנייק ןליוו סָאװ ,רעפמעק
 ,ףוס עמַאס ןזיב עדַאקירַאב רעד ףיוא ןייטש וצ

 ןטצעל ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ענייא ,דלָאגניטע עקבָאד
 -לעוו ,ןענַאמדלָאג ןגעוו טלייצרעד ,קָאטסילַאיב ןיא דנוב ןופ ףמַאק ןשיאָארעה
 -ַאב רעקָאטסילַאיב ןופ רוטנַאדנעמָאק-טּפױה רעד וצ טרעהעג טָאה רעכ
 : דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאוז

 רעשיטקַארּפ וצ וצ רימ ןטערט לקנַאי רבח ןופ עיצקורטסניא ןַא טיול;
 ךיז ןזומ רימ ,ןזָאלרַאפ טשינ םיסינ ןייק ףיוא ךיז ןענעק רימ .טעברַא
 ַא רעביא רימ טיג ןוא לקנַאי 'ח רימ וצ טגָאז ,רעוועג טימ ןייגַאב ןענעק
 -טנַארַאפ ַא ןפערט וטסעו ,וצ רע טיג ,קעווצ םעד וצ .לָארַאּפ ַא טימ טקנוּפ
 ,ךעלדנעטשרַאפ ,רימ רע טגָאז ןעמָאנ םעד .שטנעמ ןטסנרע ,ןכעלטרָאװ
 ךיא ףערט טקנוּפ םענעזיוועגנָא םעד ףיוא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ .טשינ
 ןבעגעגרעביא בָאה ךיא ןכלעוו ,סעומש ןרעגנעל ַא ךָאנ .רענקרעב רבח םעד
 רעד וצ וצ ךיז לעטש'כ .םיא .ןופ סערדַא ןַא ךיא םוקַאב ,עּפורג ןיימ ףיוא
 ךיא גנערברַאפ לרעמיצ ןיילק ַא ןיא .ירפ רעד ןיא ףלע זיא סע .טייצ
 ,טנַאה ןיא סע טלַאה רעכיז רָאנ -- .העש ַא רעכעה רענקרעב רבח ןטימ
 רעװלָאװער ןגעוו רעירפ ףירגַאב ןשיטערָאעט ַא טיג רע .רימ וצ רע טגָאז
 טייקטסיירד ןייז ףיוא קידנקוק זיולב .ןעגנוביא עשיטקַארּפ ךיילג טכַאמ ןוא

 ץלַא גָארט ךיא .ןרעװ ןסירעגטימ טזומעג ןעמ טָאה טײקנסָאלשטנַא ןוא
 םעד ןיא ןענייז ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז בָאה'כ יו .עּפורג ןיימ ףיוא רעביא
 רע טָאה קידלודעג .עכעלטנגוי רעקילטנעצ ןעגנַאגעגכרוד לרעמיצ ןקיזָאד
 ַא ,טגייצרעביא ןוא טקעװעג קיטייצכיילג ןוא טלושעג ןוא טנרעלעג ןדעי
 -ָאפ יד ןיא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו רעפמעק רעקידריוו
 ."ןעייר עטשרעד

 רעטנעגילעטניא ןוא רעלעדייא רעייז ַא ןעוועג זיא רענקרעב לאומש
 ןרָאי עגניי יד ןיא .רעטלַאהכוב ַא ןוא רעינישזניא ןַא -- ךַאפ ןופ .שטנעמ
 םוצ רעבירַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ..ס .ס יד וצ טרעהעג

 רעד ןיא ,גנוגעװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .דנוב
 רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןוא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ גנוטלַאוװרַאפ
 -נָא רעסיורג ַא ַא ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעטעברַא רעשידיי
 ןעוועג רע זיא ,טנגוי רעשידיי רעד ןשיווצ טרָאּפס ןטײרּפשרַאפ ןופ רעגנעה
 ןופ שטנעמ ַא .קָאטסילַאיב ןיא ןרעטשנגרָאמ ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד
 ןדנובעגוצ ןעוועג המשנ רעצנַאג רעד טימ רע זיא ,לַארָאמ רעכיוה רעייז ַא
 רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ ַא .דנוב םוצ
 המחלמ:-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 .עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ עירעטלַאהכוב רעד ןיא טעברַאעג רע טָאה

 ךָאנ ךיז ןבָאה עיצַאקיפילַאװק עשילַארָאמ עכיוה ןוא טפַאשיירט ןייז
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 -יטסיצַאנ ןוא רעשיטעווָאס ןופ ןרָאי ערעווש יד ןיא ןזיוװעגסױרַא רעטלוב
 זיא ןדיי יד ןקיליטרַאפ ןבױהעגנָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,עיצַאּפוקַא רעש

 םעד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,עטס'יטקַא עמַאס יד ןשיווצ ןעוועג רענקרעב
 ײמרַא רעשירַאצ רעד ןופ ךָאנ ןשינעטנעק עשירעטילימ ענייז ,דנַאטשרעדיװ
 .רעוועג ןצונַאב וצ ױזַא יו טנגוי יד ןענרעל וצ ףיוא טצונעגסיוא רע טָאה
 ןעוועג ןוא ןפמַאק רענַאזיטרַאּפ ןיא טקילײטַאב ךיז רעטעּפש טָאה ןיילַא רע
 -ַאב טשינ זנוא זיא לרוג רעקידרעטייוו ןייז .שפנ-תריסמ ןופ רעטסומ ַא

 ,טסואוו
 טנַאה טעברַאעג ןבָאה רעינישזניא רעטלַא רעד ןוא רעטסוש רעגניי רעד

 ןבָאה ייז ןוא טומ רעייז ןכָארבעג טשינ ןבָאה ןקילגמוא עלַא יד ,טנַאה ייב

 ךָאנ ,עניילק יד ןעוועג ןענייז ייז טימ ןוא .ףוס ןשיגַארט ןזיב ןטלַאהעגסיוא
 רעקָאטסילַאיב רעד ןופ םירבה עטלַא ןוא עגניי ןופ סעּפורג ענעבילברַאפ
 -קערש ןטימ ףמַאק ןטצעל ןיא ןייג וצ טיירגעג ךיז ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב
 ,אנוש ןטסכעלשטנעממוא ,ןטסכעל

 -יו םעד ןטיירגוצ םייב לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ןַאמדלָאג לקנַאי
 עטצעל יד ןיא וליפַא ,1943 טסוגיוא ןיא דנַאטשפיוא ןתעב ןוא דנַאטשרעד

 -עגּפָא רעירפ ךיז טָאה רע .טזָאלרַאפ טשינ טייקטסיירד יד םיא טָאה סעגר
 ,ןפױלטנַא ןופ געוו רעד טשינ זיא געוו ןיימ, .ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ וצ טגָאז

 -קעװַא ןטָאבנָא יד ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה ,"ןטסָאּפ ןפיוא ןביילב זומ'כ

 ,דלַאװ ןיא ןייגוצ

 טפמעקעג ןַאמדלָאג לקנַאי טָאה (1943 טסוגיוא) דנַאטשפיוא םעד תעב |
 ,ןסַאג עשינכש ןוא רעצווָארוי ,רעדָארגָאװָאנ ,עלּפעשט ,ענלָאמס ןופ ןָאיַאר ןיא
 ,ןעמוקעגמוא רע זיא ןטרָאד

 (קרָאי-וינ -- קָאטסילַאיב) יקסנושטַאבַאמ ןימינב ןוֿפ עיצַאמרָאפניא :  .ב

 ,טייצ רצזנוא ;דלָאגניטע עקבָאד .(עקיסקעמ -- קָאטסילַאיב) תפצ הרש ןוא

 -עפ-רַאונַאו ,טייצ רעונוא : יקסוועשטעלק קחצו .קרָאו-וינ ,1946 רעבמעווָאנ

 וָאטעג רצקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא רעד : קרַאמ .ב .קרָאי-וינ ,1947 רַאורב

 0 .ש ' ,1930 עשרַאוו

 ץרָאּפָאּפ םולש

 רחוס-רעדעל ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .,1910 ןיא ענליוו ןיא ןריובעג
 עשידיי יד טקידנעעג טָאה םולש .דיי רעכעלטלעוו רעטנעגילעטניא ןַא ןוא
 ןוא ענליוו ןיא עיזַאנמיג-לַאער עשידיי יד ןוא הלכשה יציפמ לוש-סקלָאפ
 רָאי ןיא עיזַאנמיג יד ןקידנע ןתעב .ןיוו ןיא ןרידוטש רעטייוו קעװַא זיא

 בשימ ךיז ןהכ-יליגריוו רעוט ןשידנוב ןטלַא םוצ ןעמוקעג רע זיא 8

 ָאװדַא -- :טרעפטנעעג םיא טָאה ןהכ-יליגריוו ,ןרידוטש לָאז רע סָאװ ןייז

 ןוא ..הכאלמ-לעב רעטוג ַא רעװ ,ךס ַא ןדיי ןבָאה םיריוטקָאד ןוא ןטַאק

 רעד ןיא טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןיוו ןייק קעװַא זיא רע .טגלָאפעג טָאה םולש

 רעשיכיירטסע רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןוא רעקימעכ:-רעברַאג רַאפ לושכיוה
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 -וצ ןטרָאד ןופ רע זיא 1922 רָאי ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס
 "ושּפ ַא יװ ,ןטעברַא ןירַא זיא ןוא םָאלּפיד-רעינישזניא ןַא טימ ןעמוקעגקיר
 םולש זיא 1935 ןיא .ענליוו ןיא ײרעברַאג סנָאמאלאס ןיא ,רעטעברַא רעט

 ןופ ײרעברַאג רעד ןיא טסילַאיצעּפס סלַא טעברַאעג ןוא עשרַאװ ןייק קעװַא

 ,ןסילָאגרַאמ

 רעד ןופ רעליש סלַא ןענַאטשעגוצ רע זיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ
 -נוב עוויטקַא ןַא ןוא ןירערעל ַא ,ענימ רעטסעווש ןייז ןעוו ,עיזַאנמיג-לַאער
 קנַאדַא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה ,ןירעוט-טנגוי עשיד
 -טנגוי ןיא ןבילקעגסיוא 1927 ןיא רע טרעוװ טייקיאעפ ןוא טײקויטקַא ןייז

 רעציזרָאפ ןרָאװעג 1924 רָאי ןיא רע זיא ןיוו ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,טעטימָאק
 ןיא טנגוי רעד ןופ רעייטשרָאפ ןוא ענליוו ןיא דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק ןופ
 קרַאטש ןעוועג רע זיא טנגוי רענליוו רעד ייב .דנוב ןופ טעטימָאק ןקיטרָא
 -רַאװ ןיא ןיירַא דלַאב רע זיא ,עשרַאװ ןייק קעװַא זיא םולש ןעוו .טבילַאב
 ,ויטקַא רעייז ןעוװעג זיא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעוועש
 רעד טָאה ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ קידנעטש ,רעטקַארַאכ ןופ רעטוג ַא
 -יורג רעד טימ טבעלעגנייא ךיז ךיג םולש רעקיסקיוועגכיוה ןוא רעקנַאלש
 ןוא דנוב םוצ .קיטעט ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןשיװצ ,עסַאמ-טנגוי רעס
 םָאטכימ עטַאלז יורפ ןייז .גנואיצַאב עלַאעדיא ןַא טַאהעג רע טָאה רעריפ ענייז

 -- ענליוו ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ ענייא ---
 ,החּפשמ רעשידנוב ַא ןופ טמַאטשעג טָאה

 ץרָאּפָאּפ םולש טָאה המחלמ-טלעוװ רעטייווצ רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא
 ןופ רעקימעכ-טּפיוה רעד ןרָאװעג זיא רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז
 םיא ןעמ טָאה עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד תעב ןוא קירבַאפ-רעדעל סרעקעב
 "עג טרעשַאב םיא זיא טייצ רעד ןיא .רָאטקעריד ןשינכעט ןרַאפ טמיטשַאב

 ,לָאר עשירָאטסיה ַא ןליּפש וצ ןרָאװ

 -רַאפ ןכָאנ סעקיװעשלָאב יד ןופ תודבוע עטשרע עמַאס יד ןופ ענייא
 -נָא יד ןריטסערַא סָאד ןעוועג זיא 1939 רעבמעטּפעס ןיא קָאטסילַאיב ןעמענ
 ןענַאטשעג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב ןענייז עכלעוו ,דנוב ןופ רעוט עטסנעעזעג
 ןופ טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא רעטעברַא עשידיי עקידנפמעק יד ןופ שארב
 ,דנוב םוצ טפַאשיירט ןוא עביל טימ לופ ,ץרָאּפָאּפ םולש ,ןקירבַאפ-ליטסקעט

 בוח ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ,טסילַאיצָאס רענעטלַאהעגסיױא:-לעיּפיצנירּפ ַא ןוא
 טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ ,דנוב *םענעטָאברַאפ; ןופ טעברַא יד ןָאט וצ רעטייוו
 .רעוט עשידנוב עטלַא עטגנערבעגמוא ןוא ,עטּפעלשרַאפ ,עטּפענדיקעג יד ןופ
 םירסומ עקילָאצמוא עריא ןוא ,ד ,וו .ק .נ רעד ןופ ןגיוא עזייב יד רעטנוא
 עגַאל יד .טייקיטעט עשידרערעטנוא ןַא ןריפ וצ רעווש רעייז ןעוועג זיא
 געט עטצעל יד ןיא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו ,לַאקידַאר ךיז טרעדנע
 .טָאטש יד ןעמונרַאפ 1941 ינוי ןופ

 -פנוקוצ ןוא ןטסידנוב סעּפורג עמייהעג טעדליבעגסיוא יינספיוא ןרעוו'ס
 ךייז ןגעוו .רעריפ ןוא רעוט עטסקיטכיוװ יד ןופ זיא ץרָאּפָאּפ םולש ,ןטסיט
 : דלָאגניטע עקבָאד עטרבח יד טלייצרעד ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא טעברַא
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 רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא עטשרע יד ןופ רענייא ,ץרָאּפָאּפ עקמולש,

 ןשיוצ טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ רעצנַאג רעד ןופ רעריפנָא רעד ,ץושטסבלעז .

 טשינ זיא עקמולש .ןיטעלויב ןוא רַאלוקריצ ןופ רעבעגסיזרַא רעד ,ןסַאמ יד

 "נוב עּפורג רעסיורג רעד ןופ רעריפנָא רעד רָאנ ,טייקילעפוצ ןייק ןעוועג

 רענײמעגלַא רעד ןיא רעבעגיןָאט רעד ךיוא יו ,ןטסיטפנוקוצ ןוא ןטסיד

 רעד טגעלפ טכענ עצנַאג, ...(ָאטעג ןיא רעפמעק יד ןופ) ?טפַאשרעריפנָא

 רעכיב רעביא ןציז ,רעקימעכ רעד ,עקמולש רעטרַאדעגסיוא ,רעטכיילבעגסיוא

 תועידי יד ןלעטשוצ ןוא ןצעזרעביא ןוא ןרידוטש ,גנוטעברַאסיוא-רעוועג ןופ

 גָאט ןדעי ןענייז סָאװ תועידידָאידַאר יד .רעטעברַאטימ ענייז ןופ תושר ןיא

 -סױרַא ןענייז סָאװ ךעלטעלב יד ,םרָאפ רעשיפַארגָאטקעה ַא ןיא ןענישרעד

 "רעד -- רעדעפ ןוא חומ סעקמולש קנַאד ַא ץלַא -- ןענייז ,ןרָאװעג ןבעגעג

 רע זיא עּפורג רעשידנוב רעד ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,עסַאמ רעד וצ ןעגנַאג

 | "רמושה' ןטימ טקַאטנָאק ןטסגנע ןיא ןענַאטשעג

 יַאזינַאגרָא-ףמַאק עתופתושב עמייהעג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 2 ןיא

 "וצ ךיוא רעטעּפש ןענייז סע רעכלעוו וצ ,ןטסינויצ ןוא ןטסידנוב ןופ עיצ

 עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ רעריפנָא יד ןשיווצ ,ןטסינומָאק יד ןענַאטשעג

 .טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןיטסוק ןוא ץרָאּפָאּפ רעייטשרָאפ עשידנוב יד ןעמענרַאפ

 ןעמולש ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה'ס סָאװ רעביא טיג יקסוועשטעלק קחצי

 :ַאקסװָאקסיָאװ הקבר ןירעוט עשיטסינומָאק יד

 טָאה סע ואוו ,ןרעלימ ןופ קירבַאפ-רעברַאג רעד ןיא טעברַאעג טָאה יז,

 טלעטשעג ךיז טָאה יז .ץרָאּפָאּפ עקמולש טעברַאעג רעינישזניא-עימעכ סלַא

 עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידנוב רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד טימ גנודניברַאפ ןיא

 רעד רַאפ ןפַארגָאטקעה טעברַאעגסיױא טָאה רע .ץרָאּפָאּפ רבח םעד ---

 רע טָאה רעקימעכ סלַא טמַא ןייז קנַאדַא .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד ןופ קינכעט

 טכַאמעג זיא םעד ןופ .ָאטעג ןרַאפ ןּפָאטש-יור ןבעגעגסױרַא קירבַאפ ןופ

 ןיא ןעוועג זיא ַאקסווָאקסיאוו הקבר ןעוו .ףָאטש-סיירפיוא ָאטעג ןיא ןרָאװעג

 ךרוד ןוא טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגנָא םיא טימ יז טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ייּב דלַאוװ

 ןוא רעדעל ,ןסָאריּפַאּפ רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ טקישעג עקמולש טָאה םיחולש

 יז טימ ןייגוצטימ טגיילעגרָאפ םיא טָאה יז .ןכַאז ייז רַאפ עקיטיונ ערעדנַא

 יורפ ןייז בילוצ זַא ,וויטָאמ ןטימ טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז טָאה רע .דלַאװ ןיא

 ,דניק ריא טימ ןעמַאזצ זיא עכלעוו ,רעטסעווש ןייז בילוצ סרעדנוזַאב ןוא

 טָאה ןטרָאד .קָאטסילַאיב ןיא *ןבילבעג זיא רע ןוא ,ןײגקעװַא טשינ רע ןעק

 | יףוס ןשיגַארט ןזיב ףמַאק םעד טריפעג רעטייוו רע

 ןטשרע ןיא לייטנָא רע טמענ עּפורג-רעפמעק רעשידנוב ַא ןופ שארב

 תעב ,1943 רַאורבעפ ןיא ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשרעדיװ ןויטקַא

 רעד .ןעגנערבמוא םוצ ןדיי יד ןריפסיורַא ןטערטעגוצ ןענייז ןשטייד יד

 -עג טלָאמעד זיא ץרָאּפָאּפ עקמולש רעשידלעה ןוא רעשיטסילַאעדיא ,רעטוג

 .סַאג עלּפעשט ףיוא רעטילימ שטייד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןלַאפ

 םהרבא ןוא (קרָאי-וינ -- ענליוו) רַאלָאמס עביל ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 .רעבמעװָאנ ;טײצ רעונוא :;דלָאגניטע עקבָאד .(קיװזנָארב-וינ -- ענליוו) ןהב

 יב .קרָאו-וונ ,1947 2-1 ,טייצ רצזנוא :וקסוועשטעלק קחצי .קרָאו-וינ ,146
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 ךיז טימַאב קרַאמ) 1080 עשרַאװ ,ָאטענ רצקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשטּפיוא רעד ;  קרַאמ

 טייקכעלקריוו רעד ןיא תעב ,טסידנוב ןקניל ַא יוװ ןצרָאּפָאּפ ןלעטשוצרָאפ שלַאפ

 : וקסניגרעשטַאק .ש .(רנוב ןופ גנולעטש רעלעיציֿפָא רעד רַאפ ןעוועג רע ןוא

 ץרעה .ש י .1947 קרָאו-וונ ,ענליוו ןברוח

 שטיוועלגיא בייל

 .ןרעטלע עמורפ ןוא עמירָא רעייז ייב קָאטסילַאיב ןיא 1909 ןריובעג
 םיא ןבָאה םירבח .גנואיצרעד עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב טָאה רע
 ןוא וויטקַא ןרָאװעג ךיג זיא רע ואוו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןגױצעגניירַא
 -געט-גָאט ,רעשיטקַארּפ רעד ןיא רעטעברַאטימ עטסשיגרענע יד ןופ רענייא
 טײקוװיטקַא ןייז בילוצ ,טעברַא רעכעל

 -עג טפָא רע טָאה טפנוקוצ רעד ןיא
 ,רעטָאפ ןייז טימ ןטקילפנָאק טַאה

 ןיק ןעמוקעג רע זיא 1920 ןיא
 רעסיורג רעד ןיא ןגיוצעג ,עשרַאװ

 טשרוד רעסיורג ןייז םיא טָאה טָאטש
 -רעד וצ סעּפע ןליוו רעד ןוא ןסיוו וצ

 ַא ןרָאװעג זיא רע .ךעלנעזרעּפ ןכיירג

 רעטייוו ָאד זיא ,רעטעברַא - לַאטעמ

 ןוא טפנוקוצ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג
 -נָא טוואורּפעג רעפייא סיורג טימ טָאה
 -ליב רענײײמעגלַא ןופ ןלעפ סָאד ןגָאי

 } ןעגנַאגעג שיטַאמעטסיס זיא רע .גנוד
 | ךָאנ ,ןסרוק-טנװָא עשיטָאטש יד ףיוא
 / ןַא ךָאנ ןוא טעברַא רערעווש גָאט ַא
 ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג טנוװָא
 -רַא טכַאניב טעּפש זיב רע טגעלפ
 ,לוש רעד ןופ סעיצקעל יד רעביא ןטעב
 םייב ָארויב-עיצַארגימע-רעטעברַא ןיא ןטעברַא ןעמוקעגנָא רע זיא 1932 ןיא
 ךס ַא ןזיװעגסױרַא ָאד טָאה רע .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל
 ןעוועג זיא רע .טעברַא רעד ןיא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא טייקנבעגעגרעביא
 -סיוא טָאה סָאװ ןוא ןזָאלרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,שטנעמ ַא
 ,טקנוּפ ןטצעל םוצ זיב טכילפ ןייז טריפעג

 רע טָאה ָארויב-עיצַארגימע-רעטעברַא רעד ןיא טעברַא ןייז קנַאד ַא
 טלָאמעד .עניטנעגרַא ןייק עזייר רעקידמניחב ַא ןופ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב
 ןליפַא ךיז טָאה רע .עיצַארגימע ןופ קנַאדעג רעד םיא ייב ןעמוקענפיוא זיא
 יד ןעמונעג טָאה "טלעוו עסיורג יד ןעז; וצ גנַארד רעד רעבָא ,טלקַאװעג
 -עגנָא רע זיא 1927 ןיא .ןרָאפ וצ ןסָאלשטנַא ךיז טָאה רע ןוא טנַאהרעבױא
 טליפרעד ךיז דלַאב שטיוועלגיא טָאה ןטרָאד .סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוק
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 עקרַאטש ַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ווירב ענייז ןיא .םַאזנייא קרַאטש

 ַא ךָאנ .יײרעלָאטס יב טעברַאעג רע טָאה הליחתכל .םיהַא טפַאשקנעב

 "נעגרַא ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ןטעברַא ןביױהעגנָא רע טָאה טייצ רעצרוק

 .(ָאוויי) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ לײטּפָא רעניט

 ןבירשרַאפ ךיז שטיוועלגיא טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 דָארג ןָאטעג סָאד טָאה רע .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רעקיליוויירפ ַא יו

 עסיורג יד ןטילעג ןבָאה ןעײמרַא עטריאילַא יד ןעוו --- 0 ןיא -- טלָאמעד

 .ןריולרַאפ ןיוש זיא ץלַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ךיירקנַארפ ןיא הלּפמ

 טנַאוװ טייקרעכיז רעד רעטניה ןציז טשינ רָאט רע זַא ,טליפרעד טָאה רע

 עכלעװ ןיא ,תונכס יד ןלײט זומ רע רָאנ ,עניטנעגרַא ןלַארטיײנ ןופ

 רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ .ךיז ןעניפעג רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז

 ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא זיא ןוא דנַאלגנע ןייק קעװַא רע זיא עדַאסַאבמַא

 -עסיטנַא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ײמרַא-תולג רעשיליופ רעקיטרָאד רעד

 רע טָאה ,לייח ןשילױּפ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעשיטימ

 .רענלעז רעטפַאהרעטסומ ַא ןעוועג זיא ,רעכיז ןוא טסעפ ,קיאור ןטלַאהעג ךיז

 תעשב .טדייל רע סָאװ בילוצ ןוא ָאד זיא רע סָאװ בילוצ טסואוועג טָאה .רע

 ךיירקנַארפ"ןופצ ,עידנַאמרָאנ ןיא ײמרַא רעטריאילַא רעד ןופ עיזַאוװניא רעד

 .ןעגנולײטּפָא עשיליוּפ יד ןיא טסיקנַאט סלַא ןענופעג ךיז רע טָאה ,(1944)

 טָאה ןוא ןרָאװעג ןפָארטעג קנַאט ןייז זיא ןטכַאלש עטשרע יד ןופ רענייא ןיא

 ,רענלעז רעשידיי רעטייווצ ַא טלייצרעד טָאה סע יװ .ןענערב ןביױהעגנָא

 ךָאנ שטיוועלגיא טָאה ,טכַאלש רעבלעז רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ

 ןפרָאװעג ךיז טָאה רע ןוא קנַאט ןקידנענערב ןופ ןעגנירּפשוצסױרַא ןזיװַאב

 ףמַאק ןקידמינּפ-לא-םינּפ ַא ןיא טכַאלש ןיא ןלַאפעג זיא רע ,ןשטייד יד ףיוא

 ,אנוש ןטימ

 "טשינ ַא טַאהעג קידנעטש .ןבעל רעטיב ַא טַאהעג טָאה שטיוועלגיא

 .סעּפע בילוצ טגרָאזרַאפ ןעועג קידנעטש ,ןסיוו ךָאנ טשרוד ןטקיטעזעג

 ןוא סרעכעה סעפע וצ טבערטשעג קידנעטש רעבָא רע טָאה קיטייצכיילג

 ןויסנ ןרעוװש םעד רַאפ טלעטשעג םיא טָאה לרוג רעד ןעוו .סנביוהרעד

 ןתעב טייז ַא ןיא ןייטש וצ טשינ יבַא ןילַא ךיז הנכס-טיוט ןיא ןלעטש ןופ

 -סױרַא םעד ןעמונעגנָא קיליויירפ רע טָאה ,אנוש ןשיצַאנ ןטימ לגנַארעג

 ןפלעה וצ ידכ ,דנַאל לַארטיינ ַא ןופ קעװַא קיליוויירפ זיא רע :לרוג ןופ ףור

 יז טָאה תיחשמ ןופ רעייפ סָאד סָאװ ,םייה עטבילַאב ,עטלַא ןייז ןעװעטַאר

 -ןסיוו רעד ,רעטעברַא רעשידיי רעכעלרע רעד זיא ױזַא ןוא .טּפַאכעגמורַא

 -נלַארטש ןטימ ןעגנַאגרַאפ שטיוועלגיא בייל טסידנוב רעיירט ןוא רעקיטשרוד

 ,דלעה ַא ןופ טיוט ןקיד
 .ק .מ
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 וועל לשדעה
 -רעלָאטס ןיא ןײרַא ךיילג רע זיא ,רדח ןופ סױרַא זיא לשרעה רָאנ יו

 -עברַא רערעטלע רעד ןרָאװעג יבר ןייז זיא ןָא גָאט םענעי ןופ ,טַאטשקרעוװ

 סלשרעה טימ תונכשב עקַאט טניואוועג טָאה סָאװ ,לאומש רעלָאטס רעד ,רעט

 .ןרעטלע

 ןענייז ,ןירעדיינש יד ,יורפ ןייז ןוא לאומש

 ,הסנרּפ טימ ןיולב טשינ ןעמונרַאפ ןעוועג

 -ַאיב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ייז ןענייז עדייב

 ןבָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקָאטסיל

 -עפָארּפ רעקיטרָא רעד ןפלָאהעגטימ ךיוא

 טָאה רע ןוא דימלת רעייז ןרָאװעג ןרעג זיא לשרעה  .,גנוגעווַאב רעלענָאיס

 .?רעירַאטעלָארּפ רעקיניזטסואווַאב ַא, ןרעוו טניימ סע סָאװ ןעמונַאב לענש רָאג

 ,רעכיב ןענעייל םוצ ןוטעג םענ ַא לשרעה ךיז טָאה הדמתה סיורג טימ

 ןלַאנעמָאנעפ ַא טַאהעג רע טָאה ןורכז ַא ןוא .עסערּפ יד ןוא ןרושָארב

 ,דוביאל ןעגנַאגעג טשינ ךַאז ןייק זיא ,טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ

 רע סָאװ ,סעטַאטיצ טיירג טַאהעג קידנעטש רע טָאה סעיסוקסיד ןיא

 עטסטייו יד ןיא ןשינעעשעג עשיטילָאּפ ,קינייוװנסיוא ףיוא טקנעדעג טָאה

 שימייה ןעוועג זיא רע ,ןינע ןַא סנייז ןרָאװעג ןענייז טלעוו רעד ןופ ךעלעקניוו

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עיפַארגָאעג רעשיטילָאּפ רעד טימ

 ןסָאלשעגנָא וועל לשרעה ךיז טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בױהנָא ןיא
 לשרעה .קָאטסילַאיב ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא

 דנוב ,םזילַאיצָאס ןגעו ןעיידיא עטמערופעגסיוא טימ ןיוש ןעמוקעג זיא

 ףיוא רע טָאה תוירחַא סיורג טימ .גנוגעווַאב טנגוי רעשידנוב רעד ןוא

 ,טפנוקוצ רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעציזרָאפ ןופ טמַא םעד ןעמונעג ךיז

 -נעמעצ וצ יז ןזיוװַאב רע טָאה ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז טימ ןוא

 ןקידרעטייו םוצ ןפלָאהעגטימ טָאה עיגרענע עכעלדימרעדמוא ןייז .ןריט

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ יוברעדנַאנַאפ ןוא סקֹואוו

 -.טיוט א ןבעג וצ ןסָאלשַאב ײצילַאּפ עשיליוּפ יד טָאה 1925 גנילירפ

 טכַאנ ןייא ןופ ךשמב .גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעקידנסקַאוװ רעד ּפַאלק

 ועל לשרעה טימ טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ וויטקַא םעד טריטסערַא יז טָאה

 םיא זיא ,הסיפת ןופ ןרָאװעג טײרפַאב רעטעּפש זיא רע שטָאכ ןוא .שארב

 ןרָאי יד ןעגנַאגרעד טפָא ײצילָאּפ יד

 רָאג ןענַאטשעגוצ ןעניי'ס .ןסקָאװעג רעטייו זיא עיצַאזינַאגרָא יד

 ,יבר רעייז ןרָאװעג זיא לשרעה .ךעלדיימנרעל ןוא ךעלגניינרעל עקשטיגניי
 ןילַא רע סָאװ ןענרעלוצסיוא ייז ךיז טימַאב ןוא טלענקעג ייז טימ טָאה רע

 "עפער רעװעשרַאװ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .טסואוועג טָאה
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 ,ןלױּפ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב לוש-ןטנער

 טָאה רע עכלעוו וצ ,סעיצקעל ןופ ןציטָאנ םי ַא טכַארבעג ךיז טימ רע טָאה
 ,טרעהעגוצ טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ךיז

 -שרעה ייב ןעמונעגוצ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןוא ײרעלָאטס יד
 ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפ וצ ןֹיװַאב ךָאנ טָאה רע רעבָא ,טייצ ךס ַא ןעל

 ןַא טימ ןפלָאהעגוצ ןטרָאד ךיוא טָאה ןוא טלַא ןוא גניי רַאפ ןטַארעפער טימ
 ,הצע רעלענָאיצַאזינַאגרָא

 רע .טייהרעדנימ רעד וצ טרעהעג וועל לשרעה טָאה ײטרַאּפ רעד ןיא

 קילײװטיײצ זיולב זיא דנַאברַאפ-ןטעװָאס רעד זַא ,טביולגעג קיליײה טָאה
 ןעוו טייצ יד זיא טייו טשינ זַא ןוא ,רשיה-ךרד ןשיטסילַאיצָאס ןופ ּפָארַא
 טָאה רע .ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג ןלעװ םזינומָאק ןוא םזילַאיצָאס

 ןבָאה סָאװ ,םירבח:יײטרַאּפ ענעי טימ טריטוקסיד ךעלטּפַאשנדייל ןוא סייה
 | ,טַאהעג טשינ סעיזוליא עכלעזַא

 ,1929 רעבמעטּפעס ןופ רַאמשָאק רעד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טָא רָאנ

 טימ ידכ ,קָאטסילַאיב ןיא ןעלשרעה וצ ןעמוקעג זיא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס רעד

 זיא ןטסינומָאק יד דצמ טנעמוגרַא רעד ."םזינומָאק, קרּפ ַא ןענרעל וצ םיא
 ןוטעג סע טָאה'מ יו ױזַא ןעמונעגוצ םיא טָאה'מ ,טסערַא סלשרעה ןעוועג
 טשינ ןעלשרעה ןופ רענייק ןיוש טָאה רעמ .רעוט עשידנוב ערעדנַא יד טימ

 שביל יורפ ןייז ןעמוקעגניהַא זיא'ס ואוו טשינ ךיוא טסייוו ןעמ .טרעהעג

 ךילרע לחר .רעדניק ערעייז ןוא (קנַאב ןעמָאנ רעשלדיימ)

0 

 יקסווָאדַאס רעזייל לאומש
 רעגעלשַאב ַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד ,ןישולַאק ןיא 1900 ןריובעג

 טלדנַאהעגוצ געט-קרַאמ יד ןיא טָאה לדניירב רעטומ יד .(רעקעד:ךַאד-לדניש)
 ,הרוחס-טינש רעשירעיוּפ טימ

 יד ןבָאה -- ,ןשטנעמ עטסָארּפ רעייז םגה
 אקווד ,רעטומ יד רקיע רעד ןוא ,ןרעטלע
 -ליואוו ַא ןסקַאווסיוא לָאז ןוז רעד זַא ,טלָאװעג

 -עגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע, לייוו ,רענרעל

 ,"ןיבר ַא ייב רענעטעב
 ,לביטש רעוװָאסירָאּפ ןיא ,רָאי 15-14 וצ ןיוש

 רועיש ַא ןענרעל טלָאזעג טָאה רע ואוו

 -יב עכעלטלעוו ןענעייל ןָא רע טביוה ,ארמג
 וצ .ןעגננולשעג שממ טָאה רע סָאװ .,רעכ
 -וקָא רעשטייד רעד ןופ ףוס ןרַאפ ,רָאא 8
 ןיוש רע זיא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןיא עיצַאּפ
 וייארַאפ-רוטלוק ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא

 -סיוא רעטעּפש זיא סע ןכלעוו ןופ ,טפנוקוצ

 -ַאק ןיא גנוגעווַאב עשידנוב יד ןסקַאװעג
 ,ןישול
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 "עג עצנַאג סָאד ןעוו ,1920 ןיא עיזַאװניא רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ
 עשיליוּפ יד ןופ רָארעט ןבילוצ ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ןבעל עכעלטפַאשלעז

 ןטסידנוב 9 ןופ עּפורג רעטשרע רעד ןיא ןעוועג יקסווָאדַאס זיא ,ןטסינָאיגעל
 ןופ ןייטש-טנורג םעד טגיילעג גנוטַארַאב רעמייהעג ַא ףיוא ןבָאה עכלעוו

 גנוגעַאב עשידנוכ רענישולַאק יד .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעטיינַאב רעד
 -נוב עטריזינַאגרָא טרעדנוה ריפ וצ ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז רעטעּפש זיא
 טפלעה ַא ןופ ןעמיטש יד טרעבָארעד ןוא ןטסיפיקס ןוא ןטסיטפנוקוצ ,ןטסיד
 רעד -- טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיּפעק-טנזיױט 10 רעד ןופ
 ךורבסיוא םעד רַאפ ,טַאר-טָאטש םוצ ןלַאװ עטצעל יד ייב טָאה ןיילַא דנוב

 -נַא עלַא תעב רענעמטַאר ריפ ןעמוקַאב ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 ריפ ןוא ,ריפ יו רעמ טשינ ךיוא ןעמונעגנעמַאזוצ ןעײטרַאּפ עשידיי ערעד
 ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג טלייוועג ןענייז

 ןכָאנ ןכָאו 2 ךרעב רעדרעמ עשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןזיב 1927 ןופ
 ןיא קינװַאל ןעוועג יקסוװָאדַאס זיא המחלמ-טלעוו רעט2 רעד ןופ ךורבסיוא
 ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ךרוד טריגעלעד ,טַארטסיגַאמ רענישולַאק
 ךיז וצ ןברָאװרעד ךיילג רע טָאה ,שטנעמ רעגניי ַא ךָאנ םגה .טַאר-טָאטש
 ,גנורירַאב ןיא םיא טימ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עלַא ןופ ץרא-ךרד םעד
 "געטש ןייז ,טייקינילדָארג ןוא טייקכעלרע ןעװַײג ןענייז תולעמ-טּפיוה ענייז
 ןַא ןיא טדנעװעג םיא וצ ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןדעי ןפלעה וצ טייקטיירג עקיד
 ,הרצ-תע

 ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ רע זיא הלהב-סגירק רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ואוו ,ןצענערג-חרזמ עשיליוּפ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא םיטילּפ םָארטש
 טקיאורמואַאב םיא ןבָאה'ס ,"טיײרפַאב.; ןרָאװעג תולייח סנילַאטס ךרוד זיא רע
 זיא טָאטש עצנַאג יד זַא ,םייה רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,תועידי יד
 עניילק ַא זיולב ןוא ,זיוה ךָאנ זיוה ,ןדנוצעגרעטנוא ןרָאװעג ןשטייד יד ךרוד
 יױרפ ןייז זַא :טניושעג ןרָאװעג ןענייז עירעפירעּפ רעד ףיוא רעזייה לָאצ
 .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא עדמערפ ייב ץעגרע ךיז טרעגלַאװ (שזרַאמַארק עלהרש}

 וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה ליפעג-טכילפ ןייז

 ןעמוקוצקירוצ ידכ ,גוב םייב עיניל-ץענערג עשטייד-שיסור יד ןעלגומש
 ,םיהַא

 -ןדיי ןרָאװעג ןישולַאק זיא 1942 רעבמעטּפעס ןטס28 ןוא ןטס27 םעד
 םלוע-תיב רענישולַאק ןפיוא ןענייזס ןעוו ,סעטַאד יד ןענייז סָאד .ןייר

 ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי סעּפורג עטצעל יד ןרָאװעג ןסָאשרעד
  .עקנילבערט ןייק סעיצַאטרָאּפעד עקידרעירפ יד

 רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד יקסווָאדַאס רעזייל לאומש זיא ,רעביא טיג'מ יו
 ,1942 רעבמעטּפעס ןטס28 םעד ,.ה .ד ,הטיחש רעד ןופ גָאט ןט2 ןיא רעטצעל

 גרעבדלַאג םהרבא
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 קיניָאװכ םהרבַא

 24 םעד הילת רעשיצַאנ ַא ףיוא ןעמוקעגמוא -- 1907 םורַא ןריובעג

 ,1942 רעבמעטּפעס

 ייב) יאנישזָאר לטעטש ןיא ןרעטלע עכעלרעגריב ןופ טמַאטשעג

 -ַאבב רעטעּפש ךיז טָאה החּפשמ| יד .(םינָאלס

 טָאה םהרבא ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא טצעז

 זיא רעטָאפ רעד .עיזַאנמיגנ ןיא טנרעלעג

 ,טנַאקירבַאפ-רעדעל רעכייר ַא ןעוועג

 םיא טָאה'מ יוִי ,עשַארבַא רעדָא םהרבַא

 -טסעפו ןוא רעכיוה ַא ןעוועגו זיא ,ןפורעג

 -ןַארקו ַא טַאהעג רעבָא טָאה רע ,רעטיובעג

 ןגיוא עיורג ענייז ןופ .טנַאה ערעצריק עק

 ןייז ףיוא ןוא טייקסטוג ַא טניישעג) טָאה

 ,לביימש ַא ןעוועג טפָא זיא םיִנּפ קיכעלייק

 ןטסילַאיצָאס א ןרָאװעג רע זיא ירפ| רָאג

 |טָאה .םייה עכייר יד .המשנ ןוא בייל טימ
 -ַאנ סָאד ןגיוא ענייז רַאפ טלעטשרַאפ טשינ

 יד ןעזעג טָאה רע .ןבעל עלַאער ,עטעק
 יד ןופ ףמַאק םעד ןעזעג טָאה רע ,טײקמערָא

 רענעש ַא רַאפ רעטעברַא רעקָאטסילַאיב

 וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע ןוא -- םלועהי'רדס ןטכערעג ןוא ןבעל

 "ַאב ךיז טָאה טנַאקירבַאפ-רעדעל ןכייר ןופ ןוז רעגניי רעד .ךַאז רעייז

 רעטניה טָאהעג קָאטסילַאיב טָאטשטייה זייז ןיא טָאה סָאװ ,דנוב ןטימו ןטפָאה

 .עטכישעג עכיירמור ןוא עשימרוטשו ַא ךיז

 .טנגעג רעקָאטסילַאיב ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא קיניַאװכ החּפשמ יד

 -רַאג עסיורג ַא טַאהעג קיניאװכ קחצי םהרבא טָאה יָאנישזָאר לטעטש ןיא

 רענייא טָאה טיוט ןייז ךָאנ .רעטעברַא רעטרעדנוה טקיטפעשַאב ןוא יירעב

 ךיוא ןוא גנוריפ-טפעשעג יד ןעמונעגרעביא -- השמ -- ןיז ףניפ ענייז ןופ

 השמ ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא םהרבא ,קָאטסילַאיב ןיא ײרעברַאג ַא טנפעעג

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןעוועג זיא םהרבא ןמז-לכ .(עבָאד ןסייהעג טָאה רעטומ יד)

 ,םייה רעכייר רעד ןופ גָאטליואוו ןוא תובחר ןיא טבעלעג אלימב רע טָאה

 ןוא סיפ ענעגייא יד ףיוא ןלעטש וצ טימַאב ךיז רע טָאה ענליוו ןיא רעטעּפש

 .ןבעל םערָא ,ןדײשַאב ַא טריפעג
 -ַאפ ןשידירוי ןפיוא טרידוטשי קיניָאװכ טָאה עיזַאנמיג יד ןקידנע זכָאנ

 טקידנערַאפפ םוידוטש ןייז טָאה רע .טעטיזרעווינוא רענליוװ ןופ טעטלוק

 רע טָאה טייצ עיירפ ןייז .ירוי רעטסיגַאמ ןופ םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב ןוא

 קָאטסילַאיב ןיא רעירפ) -- דנוב ןֹופ ןעייר יד ןיא טעברַא רעד טעמדיוועג

 רענײמעגלַא רעד ןיא יא טקילײטַאב זעוועג זיא רע .,ענליוו ןיא רעטעּפש ןוא

 .ןעגניר---ןטנעדוטס עשידנוב יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא יא ,טעברַא-ײטרַאּפ

 יד  ןופ --- רעוט עקיסַאלק-טשרע עדַאיעלּפ עצנַאג ַא טגָאמרַאפ טָאה ענליוו
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 יד זיב שארב לַאטנעזָאר ענַא ןוא רעמערק יטַאּפ טימ ןרענָאיּפ עשידנוב
 -טנגוי רעקיטכערּפ רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא ןענייז עכלעוו ,עטסגניי עמַאס
 ןעוועג זיא 'רע ,ייז ןופְפ רענייא ןעוועג זיא קיניָאװכ םהרבַא .גנוגעוװַאב
 רע טָאה לָאר עקידנריפ| ןייק רעבָא ,ןטעבורַא יילרעלכ ןוט וצ טיירג ,וזײטקַא

 ןשידנוב ןיא ןעמענניײרַא טלָאװעג םיא טָאה'מ ןעוו .ןליּפש טלָאװעג טשזנ

 טָאה ,ןלַאװװ-טַאר-טָאטש ידו וצ טַאדידנַאק סלַא ןלעטשסיױרַא רעדָא טעטימָאק

 ןקזרסיורַא טזָאלעג טשינ םיא טָאה טייקנדײשַאב ןייז .טגָאזעגּפָא ךיז רע
 ,ןטלַאהעג ןוא רעוט עטלַא יד ףיוא טקוקעג רע טָאה ץרא-ךרד סיורג טימ .ךיז
 ,דילגטימו רעטושּפ רעבָא ,רעקייטעט א ןייז ףרַאד רע זַא

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 "עג זיא יז .ענליוו ןעמונרַאפ| ײמרַא עשיטצווָאס יד טָאה 1939 רעבמעטּפעס
 ..ד  .וו .ק .נ רעד טימ ץלַא ןופ 'רעירפ| ןוא גייצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ןעמוק
 -עג זיא ןישַאמ-רָארעט רעשיטעווָאס רעד ןופ תודבוע עטשרע יד ןופ ענייא
 ןטסרעממַא יד "ןכַאמ ךעלדעשמואק .רעוט-רעטעברַא יד ןריטסערַא וצ ןעוו
 ןרָאי 'רעקילטנעצ ןופ ךשמב| ןבָאה עכלעוו ,עטסלופטסנידרַאפ ןוא ענעעזעגנָא
 ןוא קידתונשקע -- ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןוא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ---
 ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס םעד טריפעג שפנ-תריסמ טימ
 ןענייז ,תוסיפת יד טכַאמעג לופ ןבָאה סָאוװ ,יד ןשיווצ .קלָאפ ןקידנטעברַא
 יד ןופ סענַאשזרָאטַאק עקילָאמַא יד : רעריפו עשידנוב ייר יא ןעוועג ךיוא
 -ענעגרעביא יד ,ויָאקינזעלעשז לקנַאי ןוא לַאטנעזָאר ענַא --- ןטייצ עשירַאצ
 ןוא לעטייט רעינישזניא ,שטיװָאנָארַא ףסוי ,ןייטשנייו לבייל רעוט ענעב
 ןבָאה סָאװ ,רעוט עשידנוב טריטסערַא ךיוא טָאה ןעמ .ערעדנַא
 סָאװ יד .םיטילּפ - המחלמ יו ,ענליו ןיא ןענופעג קילעפוצ ךיז
 ךָאנ טימ ןבָאה ,סעילַאװכ - ןטסערַא יד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענייז

 .קיניאװכ םהרבא ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ,טכילפפ רעייז ןומעג עיגרענע רעמ
 ןופ ןייגוצסיױרַא טכילפ עקילייה ןייז זיא/ס זַא ,טליפרעד 'רע טָאה טלָאמשד

 "זיב סָאוװ ,טסַאל ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא טײקנטלַאהעגקירוצ זייז
 טרעוו רע .רעוט ןוא רעריפ ענעמונעגוצ טלַאװג טימ יד ןגָארטעג ןבָאה טציא
 ,ענליוו ןיא דנוב ןופ| רוגיפ עלַארטנעצ יד ךיג

 עטשהרע יד : ןדָאירעּפ עכעלטע  ןיא ןלייטנייא טייצ עקיזָאד יד ףרַאדימ
 ךָאנ ;1929 רעבָאטקָא ףוס זיבו עיצַאּפוקָא רעשיטשווָאס רעד ןופו ןכָאװ סקעז
 עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס רעדיוו ;1940 רעמוז זיב הלשממ עשיווטיל יד םעד
 ןוא 1941 ינוי ןיא המחלמ רעשטייד-שיסור 'רעדו ןופ ךורבסיוא םעד זיב

 ,סיצַאנ יד ןופו טפַאשרעה-דרָאמ יד| ףוסל

 טעטימָאקזײטרַאּפ ןופ רעייטשרָאפ ַא וו רע טָאה דָאירעּפ ןשיווטיל ןיא
 רעייז טָאה 'רע ,םיטילּפ-רעטעברַא עשידיי יד) ןופ יטעטימָאק ןיא טעברַאעגטימ
 .ןבעל רעייז ןכַאמ רעגנירג ןוא םיטילּפ יד ןענדרָאוצניײא ידכ ,ןוטעג ךס ַא
 ןופ טעטימָאק ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא 'רע
 -רַא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא :ענעדיישרַאפ ןוטעג ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ,ןעגנואעז ןוא ןעגנוציז ףיוא ןעמונרַאפו ןעוועג רע זיא טכַאנ זוא .גָאט ,ןטעב
 ,טעברַאז ףליה ןוא ןצנעוזרשטניא ייב
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 -טשרע יד ןבעגעגקעװוַא "קיצרַאהטיירבש יױזַא טָאה סָאװ ,דנַאלסור-טעווָאס
 1940 רעמוז טָאה ,הכולמ רעשיווטיל רעד וצ טנגעג רענליוו עטרעבָארעד
 ןישַאמ/רָארעט יד .עיצַאוטיס עיינ ַא רעדיוו .עטיל ץנַאג ןעגנולשעגונייא
 -ַאב טשינ טָאה'מ סָאװ ,יד ןופ ךס ַא .גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג רעדיוו זיא
 טציא ןעמ טָאה ,ןריפקעווַא ןוא ןכָאוװ סקעז עטשרע יד ןיא ןּפַאכרַאפ וצ ןזיוו
 ןסיורד ןיא .דרערעטנוא ןזיא ףיט ןכירקּפָארַא 'רעדיוו זומ ןעמ .ןעמונעגוצ
 סָאד ךיוא .,טייקיטעט רעשידנוב ןופ רוּפש רעטסדנימ רעד ןייז טשינ רָאט
 ,ד .וװ .ק ,נ רעשיטעווָאס רעד זופ טנַאה יד -- טקילגעגּפָא ןקיניָאוװכ טָאה לָאמ
 | ,טכיירגרעד טשינ םיא טָאה

 ךיז טָאה'ס .ענליוו ןעמונרַאֿפ תולייח עשטייד ידו ןבָאה 1941 רעמוז
 טרַאּפשעגנײרַא ןענייז ןריי יד ןוא 'רָארעט רעשיצַאנ רעד ןביוהעגנָא דלַאב
 ךיוא יױװ טעברַא-ףליה עטיירב ַא קיטיונ ןעוועג זיא'ס .ָאטעג ןיא ןרָאװעג
 -עג רעד ייב טסייג םעד ןטלַאהוצפיוא ידכ ,טייקיטעט עשידרערעטנוא ןַא
 רעד זיא קיניָאוװכ .גנורעקלעפַאב ררעשידִיי רעטעדרָאמעג ןוא רעטרעטַאמ
 יד .,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעיינ ַא ןופ 'רעיוב-טּפיוה
 עלַא ףיוא טנורגרעדָאפ ןיא סױרַא םיא טקור עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עמייהעג

 -ָאק רענליוו ןיא דילגטימ ַא טייצ עצנַאג יד זיא רע ,טייקיטעט ןופ ןטיבעג
 ,םיא ןָא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטַארַאב ןייא ןייק ָאטשינ .דינוב ןופ) טשטימ
 ,לייטנָא) ןייז ןָא סולשַאב !ייא ןייק ָאטשינ

 -ָאק-ףליה ןכעלטפַאשלעזעג) ןופ רָאטַאיציניא ןַא ןעוועג זיא קיניָאװוכ
 ןעגנוטכיר עלַא ןטערטרַאפ ןעוועג רעטעּפש ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,טעטימ
 -ײטּפָא-תוריד רעד ןופ ןוא גנולײטּפָא רעלַאיצָאס רעד ןופו שארט טייטש רע
 ןוא ףליה טימ עזָאלמייה יד ןגרָאזַאב וצ ךיז טימַאב ןוא ָאטעג ןיא גנול

 יד) רַאפ ןלַאקָאל טלעטשעגוצ ךיוא 'רע טָאה ייברעד ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא

 ןענרעל ךיז ןוא ןסעומשכרוד ,ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןלָאז ייז ואוו רענַאזיטרַאּפ
 סָאװ ,טכירעג ןשידיי םורַא קיטעט ךיוא רע זיא טסירוי ַא יוו ,רעוועגו ןצונַאב
 עטסנדיישרַאּפ יד ןקידיילרעד וצ טַאהעג ןוא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ,ןדיי ןשיווצ םינינע

 דנוב ץופ) גנורעּפרעקרַאפ יד קיניָאװכ םהרבא טרעוו דָאירעּפדָאטעג ןיא
 ןייא רעטזיוו רע טלַאה ,רָאג זיב וויטקַא ןוא ףרַאש ,גולק ,ךעלרע .ענליוו ןיא
 רע טראוו ךיג .ןוט וצ רעווש טשינ םיא זיא ךַאז םושו ןייק .טײקנדיײשַאבו ןייז
 ךיילג רע טרעוו ,סַאג ןיא סיױרַא טייג 'רע ןעוו ,ןזיירק עלַא ןיא רעלוּפָאּפ

 ,ןילַא טשזינ לָאמנייק םיא טעז'מ ,ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ןופ טלגנירעגמורַא
 טַאלג ןליוו ,םיא ייב ןקידיילרעד וצ םינינע םוש ןייק טשינ ןבָאה סָאוװ ,ןדיי

 ,סעומש ַא םיא טימ ןּפַאכ

 .ערעדנַא רַאפ טגרָאזעג קרַאטש רעייז רע טָאה ,טעומב-קּפתסמ ַא ןײלַא
 -קעווַא רע טָאה קָאיַאּפ ןייװ .ןסינעגו טלָאװעג טשינ רע טָאה עיציזָאּפ ןייז ןופ
 עלעסיש סָאד ןסע ןעגנַאגעג רע זיא ןײלַא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגעג
 טָאה סָאװ ,ריבג רענליוו ַא טָאה לָאמנייא .ךיק-סקלָאפו רעד ןיא ּפוז ערעטיש
 רַאפ טלעג עמוס עסיורג ַא ןטָאבעגנָא םיא ,ןגעמורַאפ ןייז ןלייטעצ טלָאװעג

 טגָאזעגּפָא ךיז שירָאגעטַאק טָאה קיניַאוװכ .ןשינעפרעדַאב עכעלנעזרעּפ יד
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 -רַאפ רעד סע ןבעגוצקעויא טנזילשגרָאפ) ןוא ךיז רַאפ טלעג סָאד ןעמענ וצ
 ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינייא

 רע זיא ,דנוב ןופ) טנַאטנעזערּפער ןוא ירעריפ) רעשיטקַאפ רעד שטָאכ
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד וצ לַאיָאל ןוא טרינילּפיצסיד ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג

 רע ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ,ןליוו ריא ןגעק ןייז לָאז סָאװ ,ןוטעג טשינרָאג

 םעד ןריפוצסיוא יירט ןעוועג טיירג רע זיא ,גנוניימ ערעדנַא ןַא טַאהעג טָאה
 -יבמָאק 'רע .,ײטרַאּפ ןייז ןופפ חילשו ַא יוװ ךיז רע טליפ םוטעמוא .,סולשַאב

 ןיא טעברַא רעמייהעג רעד טימ ָאטעג ןיא טייקיטעט ענעפַא יד רדסכ טרינ
 רעוועג ןפַאש טימ ךיוא ךיז טמענרַאפ רע .גנוגעווַאב- רעשידורערעטנוא רעד

 ,רעמערק ישַאּפ ןירענָאיּפ רעטלַא רעד טימ  ןעמַאזװצ ,רעפמשקדָאטעג יד רַאפ
 -רעיורט רעד ףיוא טדערעג רע טָאה קורק ןַאמרעה ןוא טלַאטשעגטוג שוריה
 יו ,םעד ךָאנ ןטסיטפונוקוצ ןוא ןטסידנוב יד ןופ גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ןוא
 טעדרָאמרעד טָאה גנוריגער עשיטצווָאס יד זַא ,העידי ידו ןעמוקעגנָא זיא'ס
 ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה דנוב ןופ רעריפ יד

 עשיריי ערעדנַא יד טימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא טָאה קיניָאוװכ רבח
 רעטקינייארַאפ רעד ןיא דנוב םעדו ןטערטרַאפ ךיוא טָאה רע .סעיצַאזינַאגרָא
 ןייז .בַאטש ריא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ
 ןשיווצ ךיז טניפעג ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןוא השמ ןעוועג ָאד זיא םינָאדװעסּפ
 רעד ןופ ןימַאלוגער םעד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ/בַאטש יד
 ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעשידיי

 -ליגדנע יד -- 1943 רעבמעטּפעס 22 רעלַאטַאפ רעד ןעמוקעג זיא'ס
 -סיורַא ןענייז ןדיי רענליוו יד ןופ !עטצעל יד .,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל עקיט

 רעטקינייארַאפ רעד ןופפ רעדילגטימ יד .,ןעגנערבמוא םוצ ןרָאוװעג טריפעג
 ןגעוו-עיצַאזילַאנַאק עשידרערעטנוא ידו ךרוד ןענייז עיצַאזינַאג;רָא-רענַאזיטרַאּפ
 ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ ייז ןופ יירד ןענייז טלָאמעד .ןײרַא דלַאו ןיא סױרַא
 ןשטייד ַא ךרוד ןרָאװועג טלגנירעגמורַא טקנוּפ-למַאז םוצ געוו ןפיוא לַאנַאק
 רעכלעוו תעב .,יירעסיש ַא ןביוהעגנָא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יירד יד .,לורטַאּפ
 םינינע עשינַאזיטרַאּפ רַאפי רעשרָאפסיױא ןַא --- סָארג סקַאמ ןלַאפעג זיא'ס
 -ייז ייז ,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענייז רענַאזיטרַאּפ יירד יד .ָאּפַאטשעג רעד ןיא

 -טנגוי ןופ ןירעוט ַא -- עטרבח עמיטניא יז ,קיניַאװכ םהרבא :ןעוועג ןענ
 -- עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןירעלדניברַאפ ַא ןוא טפנוקוצ דנוב
 -עג ָאּפַאטשעג יד ייז טָאה טכַאנ ַא ,ןַאלּפַאק בקעי טסינומָאק רעד ,גיב  עיסַא
 ,טרָא םוצ טגנערבעג יז ןעמו טָאה ,רעבמעטּפעס 24 םעד ,סנגרָאמוצ ,ןטלַאה
 טָאה ןדיי הדע רעד ןופ ,ןריפסיורַא םוצ ןדיי יד ןענַאטשעג ןענייז'ס ואוו
 -עג ןבָאה םינוילת עשיצַאנ יד) ןיוועל עשירג ןסיוועג ַא טרַאנעגסױרַא ןעמ
 עלַא ןוא (ןדלָאמעג ךיז טָאה ןיוועל ןוא רעכַאמרעגייז ַא זיא'ס רעוו טגערפ
 ףיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יירד יד .תוילת יד ףיוא טריפעגפיורַא ריפ
 ,הילת רעטרעפ 'רעד ןופ קירטש רעד .,תומשננ ערעייז טכיוהעגסיוא תוילת יד
 טָאה יצַאנ ַא ןוא ןסירעגרעביא ךיז טָאה ,ןעגנָאהעג זיא ןיוועל רעכלעוו ףיוא
 .ןסָאשרעד דלַאב םיא

 יו טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,םייהנעיליל 'ה רעינישזניא ,היאר-דע ןַא

 :ןעזעגסיוא טָאה סָאד ױזַא
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 ,טלביימשעג לדיימ סָאד טָאה סרעטייל יד ףיוא ףיױרַא ןענייז עלַא ןעוו
 זנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע .זנוא וצ רעטסטנָאנ רעד ןעוועג זיא קיניָאווכ
 רע יווװ ױזַא טנעה יד טימ ןעגנוגעװַאב עטכייל טכַאמעגו טָאה ןוא ןביוא ןופ
 ןענייז ןַאלּפַאק ןוא ןיוועל .ּפָאק ןטימ| טלקָאשעג ךיוא ןוא טנגעזעג ךיז טלָאװ

 עצרוק ןיא לדיימ סָאד ןבורָאטשעג זיא ןטשרע םוצ; ..."ןענַאטשעג קיאור
 ןופ רעּפרעק רעד .ןַאלּפַאק בקעי ןברָאטשעג זיא רעטייויצ רעד ,ןטונימ
 טָאה ןעמ .יולב ןעוועג זיא 'רע .,ןפמַארק ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה קיניָאװב
 טיוט רעד ןוא יונעג טכַאמרַאפ) דלַאב יטשינ ךיז טָאה עילטעּפ יד זַא ,ןעזעג
 ןוא רעכַאװש ץלַא טָאה ןקיניִאווכ ןופ רעּפרעק רעדש ..."לענשו טשינ טמוק
 .(ךוב סיקצעשזרָאװח ,רד ןופ) ?טרעטיצעג 'רעכַאווש

 סײױרַא ח"ח ענעטלַאהרַאפ יד טימו ןעמַאזוצ זיא סָאװװ ,קינסומ ףסוי רבח

 ףיוא יירשעגסיוא רעטצעל רעייז , ; טלייצרעד ,ןרָאװעג לוצינ ןוא לַאנַאק ןופ

 קיגיַאװכ 'ח רעדש= *..!םזילַאיצַאס רעד ןבעל לָאז :ןעוועג  זיא הילת רעד

 -ַאב ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא םירבח עטסטבילַאב יד ןופפ רענייא ןעוועג זיא

 ןופ ןרָאי יד ןיא) "ענליוו ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ייב טביל

 .(ןברוח ןושידיי

 -ידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג קיניאווכ םהרבא זיא-ָאטעג ןיא
 ןעוועג זיא ןירעציזרָאפ-ףרע .רעציזרַאפ רעטצעל רעד -- עיצַאזינַאגרָא רעש
 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעכיירמור רעד ןופו ןירעבײהנָא 'זַא ,רעמערק יטַאּפ
 -סופ יד ןיא טיוט ןייז טימ ."דונוב ןופ עלעגיוו סָאדש -- ענליוו ןיא גנוגעוװו
 עטצעל יד ןבירשעגנײרַא קיניאוכ םהרבא טָאה טרעקעל ש'ריה ןופ טירט
 -סקלָאפ ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא תורוש
 ןוא גנוכַאװרעד ןופ הרושב יד ןענַאװ ןופ ,טָאטש רעד ןיא ץנעגילעטניא
 ךיז טייוו ןוא טיירב רעירפ) טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ טָאה םזילַאיצָאס

 ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ ךעלטעטש) ןוא טעטש יד רעביא ןגָארטעגרעדנַאנַאפ

 סטכער ןופ רעטיירד .ענליוװ ןייא 1940 םישילּפ-רעטעברַא עשידיי ןופ טעטומָאק

 .קיניַאװכ םהרבא (טנַאוו רעד ייב רעטשרע)
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 -ַאב םיא רַאפ ןליוּפ ןופ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד יטָאה 1945 ןיא)
 .(ירַאטילימ יטוטריוו גנונכייצסיוא עשירעטילימ עטסכעה יד טמיטש

 -וועלַאּפ ןועמש ,(קרָאי-וינ = וָאנושזָאר) ןַאמרעמ םעס ןופ עיוצַאמרָאפטוא ; .ב

 ןימונב ןוא (קרָאו-וינ -- ענליוװ) קינסומ ףסוו ,(קרָאו-וונ -- ענליוװ) יקס

 ,טננוי ַא ןופ טטכיטפנ יד :ץרעה .ש .ו ,(קרָאו-וינ --- קָאטסילַאיב) וקסנוישטַאמַאט

 קרַאמ .רד .1048 קרָאי-ןונ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא ,1040 קרָאי-ו וינ

 -רעשמַאק .שי .1948 זירַאּפ ,םוקמוא ןוא ףֹמַאק ןייא אטילד םילשורי : וקצעשזרָאוװה

 רשנליוו ןופ ךוב-נָאט :קורק ןַאמרעה .1947 ,קרָאי-וינ ,שנליווװ ןברוח : יקסנוג

 ץרעה .ש יי .(טּפירקסונַאמ) ָאטעג

 גיב עיסַא

 עקטסידנוב עגניי יד זיא ,ענליוו רעכעלמיטסקלָאפ ,רעיינ רעד ןופ דניק ַא
 ,הילת רעד ףיוא ןענַאטשעג לכיימש ַא טימ

 טלַאטשנַא-ריזירפ ַא טַאהעג .דיי רעכעלטלעוו ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 ,עקסוװעיק ןוא עװָאדַאס קע ףיוא
 -עג רעטכעט ייווצ ,לַאזקָאװ ןופ טנָאנ

 זיא ,1922 םורַא ןריובעג ,עיסַא ,טַאה
 טָאה רעטָאפ רעד .ערעגניי יד ןעוועג
 -טלעוו ןוא עשידיי ַא ןבעג טלָאװעג ריא

 ערעגניי יד רע טָאה .גנואיצרעד עכעל
 רעקיסַאלק-8 רעד ןיא טקישעג רעטכָאט

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש-סקלָאפ רעשידיי

 -סקלָאפ רעד ךָאנ .גורפ ןועמש רעטכיד

 רעד ןיא טנרעלעג ךיז עיסַא טָאה לוש

 -רַאפ יז ןוא עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי

 .טקידנע
 סריא ןעיסַא ןגעוו טגָאז סע סָאװ טָא

 ןפיוא לוש-לדיימ רעד ןופ רערעל ַא

 רעטנַאקַאב רעד --- גורפ .ש ןופ ןעמָאנ
 :ָאקּפוּפ םייח רעוט-רוטלוק |

 יי

 רערעל יד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג גיב עיסַא טָאה לוש רעד ןיא;
 ןעזסיוא ןיא קידוונח רעייז ןעוועג זיא יז ,םידומיל יד וצ טסנרע ןפיט ריא טימ
 יד ןופ ךיוא יוװ ,לוש ןיא רעדניק עלַא ןופ גנילביל רעד ןעוועג .ןדיײשַאב ןוא

 ןעמוקעגנָא ריא ןענייז םידומיל יד ,ןירעליש עקיאעפ ַא ןעוועג זיא יז .רערעל |
 םייב ןעוו ,גנוקידירפַאב סיורג ַא ןעוועג זיא ןעמעלַא זנוא רַאפ - .גנירג
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 ןטפנוקנעמַאזוצ עשידָאירעּפ יד ייב תודימלת יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןצַאשּפָא

 ,רעטומ סעיסַא וצ ייר יד ןייגרעד טגעלפ ,ןרעטלע ערעייז טימ לוש ןיא
 יד ןעמענּפָא ןעגנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד וצ ןעמוקעג קידנעטש זיא עכלעוו
 קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה עריא רעטומ יד ךיוא .רעטכָאט ריא ןגעוו תועידי
 ןעמַאוצ ןעוועג ָאטעג רענליוו ןיא) יורפ ענעגיוצרעד טוג ןוא עביל ַא ןופ

 ןייק ןייז טשינ טולָאסבַא טעוו סע ןוא) ןגָאז ךיא ליוו ףוסל .(רעֶטְכָאט רעד טימ
 ןעמ עכלעוו ןגעוו ,רעדניק ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה יז זַא ,(גנוביירטרעביא
 יז טימ ךיז ןענעק טייל ןוא טָאג' :ןגָאז ןעמייה עשידיי עטלַא יד ןיא טגעלפ
 ","ןשטנעב

 ןעוועג ןעיסַא זיא ,לדיימ טסנרע קיטייצכיילג ןוא טנחַאב ,קידעבעל ַא

 ערעטיירב וצ ןוא םישעמ וצ ןגיוצעג ריא טָאה'ס .גנודליב-לוש יד קיניײװ
 רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא יז טערט לוש-גורפ יד ןקידנערַאפ םייב ,ןטנָאזירָאה
 ןיא רעבירַא 1928 ןיא יז טייג ,טלַא רָאי 16 םיוק .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק
 ןַא יװ סױרַא ךיז יז טקור סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןיא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ןרעג ןוא רעליש יד ןשיווצ ןעוועג יז זיא קיטעט סרעדנוזַאב .ןירעוט עוויטקַא
 יז טָאה ףיקס ןיא .ןטעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןעמונעג ךיז ףיוא
 .רערָאלק ריא רַאפ ןרעוו ןפירגַאב ךס ַא .טַאירַאטערקעס ןיא טעברַאעגטימ
 -סיוא געוו-סנבעל ריא יז טָאה סעיגָאלָאעדיא ןוא ןעיײטרַאּפ ןופ לגנַארעג ןיא
 ,ןביילב וצ גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא עיסַא .ןבילקעג
 ןענייז דנוב ןופ ןשטנעמ יד .טיוט ןוא ןבעל ףיוא ריא טימ ןדנוברַאפ ןייז וצ
 ,ךיז ןיא ףיט ןעמונעגניײרַא יז טָאה דנוב ןופ ןעיידיא יד ,החּפשמ ריא ןרָאװעג
 ,ןפָאלעגנָא דלַאב ןענייז סָאװ ,ןרָאי עשיגַארט יד ןיא ןזיװַאב סָאד טָאה יז

 ,רעטילימ עשיטעווָאס סָאד טָאה טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס ןופ ךמס ןפיוא
 גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג זיא ךיילג .ענליוו ןעמונרַאפ ,19239 רעבמעטּפעס
 ןענייז דנוב ןופ רעוט עטסנעעזעגנָא יד ,.ד .וו .ק .נ רעד ןופ ןישַאמ-רָארעט יד
 -סױרַא טשינ ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יד ןשיווצ ,ןרָאװעג טריטסערַא
 .עקסַא ןעוועג ךיוא זיא ,דנוב ןופ ןָאפ יד טנַאה ןופ ןזָאלוצ

 רעטנוא ענליוו ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1940 ןוא 1929 ףוס
 -עווַאב רעשידנוב רעלַאגעל ַא ןגעוו ,סעיצַאּפוקָא עשיווטיל ןוא עשיטעווָאס יד

 רעבָא זיא דנוב ןופ ויטקַא רעד .ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה גנוג
 "גוטַארַאב ףיוא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ עכעלטע .ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ןעוועג ָאי
 עלעוטקַא ייר ַא טלדנַאהַאב טָאה'מ .רעוט-טנגוי עשידנוב רענליוו יד ןופ ןעג

 רָאלק טפרַאדַאב טָאה'מ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ

 זיא עקסַא .עיצַאוטיס רערעװש ןוא רעטרעטנָאלּפרַאפ רענעי ןיא ןכַאמ
 -קרעמפיוא רעטסערג רעד טימ ןוא ןעגנוטַארַאב יד ףיוא ןעוועג קידנעטש
 יצ טשינ קנעדעג'כ .ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא יד וצ טרעהעגוצ ךיז טײקמַאז
 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ זַא ,ָאי רעבָא קנעדעג'כ ,טרָאװ ַא ןעמונעג ןבָאה לָאז יז
 עטצעל סָאד ,סעטרבח .עקימורַא יד טימ טדערעג ליטש םינינע יד ןגעוו יז
 לרעב רעוט ןשידנוב ןופ הריד רעד ןיא 1940 רעמוז ןעזעג יז ךיא בָאה לָאמ
 -טנגוי זיירק ַא ןופ טפנוקנעמַאזוצ ַא ףיוא ,סַאג-ןפעטס ףיוא ךיז-טכוד ,ןַאמדיװ
 -עגמוא 1944 ןיא זיא סָאװ ,ןַאמדי לרעב) .טריפעג בָאה ךיא סָאװ ,רעוט
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 ןעוועג זיא ,דנַאלטסע ,ַאגָאלק רעגַאל ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערב
 ןופ רעציזרָאפ ,דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ ַא ,רעלַאמ-בוטש ַא
 -קַא יד ןופ רענייא ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ייב טעטימָאק-ןרעטלע
 ,(ענליוו ןיא רעוט-רעטעברַא עשידיי עטסוויט

 עשידנוב יד ןבָאה ײמרַא רעשטייד רעד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ
 .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עוויטַאריּפסנַאק-גנערטש ַא טױבעגרעדנַאנַאפ רעוט
 עטסטסעפ עמַאס יד ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה הנחמ רעשידנוב רעסיורג רעד ןופ

 ןשטנעמ ןלעטש טשינ ןוא ןלַאפכרוד ןופ ןטיהרַאפ וצ ידכ ,עטסרעכיז ןוא ;
 -רעטנוא רעד טָא ןיא עטסוויטקַא יד ןופ ןעוועג זיא עקסַא .ןויסנ ןייק רַאפ
 -ָאק ןשידרערעטנוא ןיא ןעוועג זיא יז .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידרע
 ךיוא יז זיא רעטעּפש .טעברַא רעד ןיא ץרַאה ךס ַא טגײלעגנײרַא ןוא טעטימ
 -רענַאזיטרַאּפ רעטקינייארַאפ רעד ןיא ןירעלדניברַאפ ַא יװ קיטעט ןעוועג
 -רָאפ ןטצעל םעד ,קיניָאװכ םהרבא ןופ עטרבח עמיטניא ןַא .עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןיא ןפלָאהעגטימ םיא יז טָאה ,ענליוו ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעציז
 ,ןָאטעג ןוא טריפעג טָאה רע סָאװ ,טייקיטעט רעקיטרַאנדיײשרַאפ

 ןסָאלשַאב זיא ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד תעב
 זיא סױרַא .רעדלעוו יד ןיא קעװַא ןלָאז רענַאזיטרַאּפ עוויטקַא יד זַא ,ןרָאװעג
 יד ךרוד ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,לטפניפ ןייא ,ןלַאנַאק עשידרערעטנוא ךרוד ןעמ
 ןַאלּפַאק לקנַאי ,גיב עיסַא ,קיניָאװכ םהרבא ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןלַאנַאק
 לטפניפ סָאד זיא ,סױרַא לַאנַאק ןופ .ןַאזיטרַאּפ ַא ןופ יורפ ַא ןוא קינסומ ףסוי
 ןעגנַאגעג זיא קינסומ .טלייטעצ ךיז ןבָאה ייז ואוו ,סַאג ךעשטייד ףיוא קעװַא
 .רַאפ עפורג יד ןעמ טָאה זױהטָאר םייב .סקניל ערעדנַא יד ןוא סטכער
 -מורַא ןענייז םירבח ערעדנַא יד יװ ,ןעזעג סנטייוונופ טָאה קינסומ ,ןטלַאה
 .ןרָאװעג טלגנירעג

 םעד טעגרהרעד ןוא ןסָאשעג ענעטלַאהרַאפ יד ןבָאה רעביא טיג'מ יו
 -עג ןיא טריפעגקעװַא ייז טָאה'מ .סָארג סקַאמ ָאּפַאטשעג ןופ רעשרָאפסױא
 לקנַאי ןוא גיב עיסַא ,קיניאװכ םהרבא .טקיניײּפעג ךעלרעדיוש ןוא ָאּפַאטש
 יד ףױא סנבעל ערעייז טקידנערַאפ רעטעּפש גָאט ַא טימ ןבָאה ןַאלּפַאק
 טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי רענליוו רעטנזיוט ןופ ןגיוא יד רַאפ תוילת
 רעבמעטּפעס ןטס24 םעד סע זיא ןעשעג .ןרעגַאל-דרָאמ יד ןיא ןריפסורַא םוצ
 | ,20 סָאג שטָאבוס ףיוא 3

 קירטש יד ןעיצרַאפ סָאד ןעזעג טָאה סָאװ ,ָאקשטַאלק עלעה עטרבח
 םורַא רענעמ ןוא ןעיורפ יד, :טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,רעזלעה יד ףיוא
 ןטימ טלקָאשעג ןוא טלכײמשעגּפָארַא ייז וצ טָאה עקסַא רָאנ ,טנייוועג ןבָאה
 ",'טשינ ךיוא ןייוו ךיא ,טשינ טנייוו' :ןגָאז ןלעוו טלָאװ יז יו ,ּפָאק

 "עגסיוא רעטצעל רעייז, זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה קינסומ ףסוי רבח רעד
 -יצ עדייב) *! םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז :ןעוועג זיא הילת רעד ףיוא יירש
 .(ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא -- תונורכז ערעייז ןופ סעטַאט

 ,ןדיי עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ ןעוועג זיא סָאװ ,םייהנעיליל .ה רעינישזניא
 לדיימ סָאד טָאה ,סרעטייל יד ףיוא ףױרַא ןענייז עלַא ןעווע :טקרעמַאב טָאה
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 "ןטונימ עצרוק ןיא לדיימ סָאד ןברָאטשעג זיא ןטשרע םוצ, ..."טלכיימשעג
 ,(ךוב סיקצעשזרָאװד .רד ןיא)

 ןעגנוזַאב רעװעקצוס םהרבא רעטכיד רעד טָאה ענעגנָאהעג יירד יד
 .קיצנַאװצ סַאג-שטָאבוס ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,דיל ַא ןיא

 ! רֶע זיא --- סיוארָאפ
 ,ןַאלּפַאק לקנַאי -- ךעלסעג עקידנקלָאװ יד ןופ לַארטשסיױא ןַא

 ,רעוועג -- רענעכָארבעצ רעד ןיא טנַאה ןיא ,םהרבא -- סקניל ןופ
 ,ןעלּפַאצרַאװש יד רעװלוּפ טימ לופ --- ,עיסַא לדיימ סָאד -- סטכער ןוא

 -* טירדעבלַאז ןוא

 ָאטעג ןטביורעגסיוא םעד ךיו.  פעייטראפ ךיז ןרַאש ייז

 ,טירט יד עז ןוא רעה ךיא .ךַאװ ןייז ןוא רעריפמערוטש םוצ

 ,עטעקַאר ַא יו טכַאנ רעד ןיא ךיז טדנעלבעצ ליוק רעדעי ןוא

 קלָאפ רעצנַאג ַא
 ,ןליוק ןייק ָאטינ ,געוו ןייק ָאטינ .םורַא דנור .טלגנירַאב
 ,קלָאפ םנופ ןעלצרָאװ יו יירד יד טריפ ןעמ ענעדנובעג
 ,ןליוהרַאפ ךָאנ ץעגרע ןביילב ייז --- ּפָא יז טקַאה ןעמ זַא סָאװ

 ,טנערב חרזמ לעד
 ןעגנעה סע יוװ ןקוק וצ ,ףיוא ןעמ טביירט ןדיי עטצעל ןוא
 ,טנעה יד םַאלפ ןיא קערטש ,ןפלעה ייז ליוו ךיא .יירד יד ,יירד יד

 .ןעגנערב ןענעק טינ רעמ ןיוש ייז ךיא לעװ העושי ןייק שטָאכ

 םוהת ַא יו ןוא

 ,ןגייטש ,ןגייטש ,ןגייטש ןעמענ ייז .טפול יד ךיז טנפעעצ

 ,םהרבא ךיוא ,לדיימ עדנָאלב סָאד טגניז סע ,טגניז לקנַאי ןוא

 ,ןגייווצ יד ףיוא ןעגנָאהעג טביילב סָאװ ,דיל סָאד גניזרעד ךיא ןוא

 שריה ךָאנ רָאי 21 לָאמ ייווצ טימ ,עקסַא עקירָאי-21 םיוק יד זיא ױזַא
 טָאה יז ,לכיימש ַא טימ הילת רעד ףיוא ףױרַא ענליוו ןבלעז ןיא ,ןטרעקעל

 -עג ןוא -- םינוילת יד ןופ תועשר יד ןוא קלָאפ ריא ןופ םוקמוא םעד ןעזעג

 טייקצרַאװש יד ןוא טלעו רעד ןופ שינרעטצניפ יד ןעזעג טָאה יז ,טלכיימש

 דנעלב ַא טָאה לכיימש ַא ןוא -- םורַא אפוג יז טמענ טָא-טָא סָאװ ,טיױט ןופ

 טכיל ןופ לַארטש ַא יװ ,טסיירט ַא יו לכיימש ַא ,םינּפ גניי ריא ףיוא ןָאטעג

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןענייז סָאװ ,ןדיי הדע רעד רַאפ גנונעפָאה ןוא

 רעד ףיוא המשנ:תאיצי רעד ןופ תודע יד ןייז וצ ןרָאװעג ןבירטעגפיונוצ

 | יי הארטי .הילת

 ָאקּפוּפ םייח .(קרָאי-וינ -- ענליוו) קינסומ ףסוי .ןוֿפ עיצַאמרָאפנױא ;ב

 .1946 קרָאי-וינ ,טגנוי ַא ןוֿפ עטכיששג יד: ץרעה .ש .ו .(קרָאו- -ווצ --- ענליוו)

 םילשורי יקצעשזרָאװח קרַאמ .רד .1948 קרָאו- ןינ ,ןברוח ןשידיי ,ןופ ןרָאי יד ןיא

516: 
 א,



 וסַאנ ץשטידיי ; רעוועקצוס םהרבא .1048 זירַאּפ ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד

 ,1947 קרָאי-וינ ,ענליוו ןברוח : וקסניגרעשטַאק .ש .,1048 קרָאי-וונ

 ץרעה .ש י

 .1984 ענליױװ ,עיליוו ךווש םעד ףיוא לוש-גורֿפ .ש ןופ עּפורג ַא ןופ גולפסיווא ןַא

 ,קיטָאנ רתסא ,ַאקּפוּפ הותב ,ןוגַאמ האל :רערעל יד רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ

 המחלמ-טלעוװ רעטשיוווצ רעד תעב טגנערבעגמוא ,ָאקּפוּפ ץוחַא ,עלַא -- ץַאק ףסוי

 -- םטכער ןופ עטייווצ .(רעוט רעשידנוב רעוװיטקַא ןַא ןעוועג ךיוא זייא ץַאק ףסוי)

 .גֹוב עוסַא

217 



 טל ַאהניא

 דנַאב רעטשרע

 488 --- === יה י-ה אולוי ששיווָאמַארבַא

 948 -- -- == -- ענַאורַאמ גרעבנעזווא

 187 -- -- -- -- ויסוא טַאטשנעוװיא

 ןוא ריאמ םהרבא םַאדרעטסמַא

 288 = == =י-= יי היה היה ייד = עזייל

 468 -- -- עירַאמ ןוא לארשיי ןוקָא

 807 -- םהרבא ןוא סוירָאב רואווענַאב

 489 --- === יי זיי ייד = לטַאמ ולַאיב

 241 = = זה ה-= זי לעווַאּפ ןַאמרעב

 8860 --- זה חיה הוד יח ץירּפ ןוומשנרעב

 908 --- === יי היד =- םהרבוא ןווארב

 888 --- --- === זי- == לטָאמ ןַאשירב

 409 -- -- -- ווַאלסונַאמס גרעבדלָאג

 217 -- -- -- -- ווסוא שסיווערוג

 209 -- -- -- .רֹדד וויסיאמ שטיווערוג

 448 --- === זיי יי= == לשוופ רעטב ילעג

 8048 -- -- -- -- עמורפ יקסלעבַארג

 844 = --- ייד יה = לארשי רעיוװַארג

 819 -- -- = -- ווַאלפינָארב רעסַארג

 888 --- --- == == == ַאידַאנ דלעֿפנ ירג

 418 -- -- -- -- ןָאמָאלַאס סעצניד

 414 -- -- ריאמ קיוווא וקסשי נעוועד

 2498 -- -- == -- עינעשז ישטיוורוה

 248 --- === זיי= זה זי הובצ שמי וורו ה

 404 -- -- -- -- םהרבא ןייטשלעמיה

 4244 --- ---= ייד ייד --- דוד ןתנ ןַאמרעה

 וקסשינעוועד עז -- .א רעמייוו
 ריואמ קיזוווא

 986 = == == = == איליא ןיקנעליוו

 9844 --- === חי- ה-= ךי- ןרהואא דניקלַאז

 467 -- -- -- שרעה ןמלק קידרעבלי ז

 192 עקשטעבייט ןוא רעדנעס ווָאדלעז

 287 -- -- -- -- עירַאמ יקסדולַאשז

 רעווָאנדושמ ןוא רערימַאמישז
 4076 = === יי זיי היד ץיו שומסבלעז

 489 -- -- -- --- לקנַאי ווַאקי נזעלעושז

 884 --- === == == .רד דוד ץעיוווָאגרָאמ
 928 --- --= היי הייד היי השומ ןַאמרעטמ

 487 -- -- -- --- לטָאמ יקסוועשיזיישט

 406 --- == === == היה שי ןמחנ דיוװטַָאו
 880 --- == יי יי= יאנוט !ו-ָאקַאו

 801 ----- (יליגריוו) יכדרמ ךורב ןהכ
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 9841 = == היי היי שי ייד שיחה שיח דוד ץכ

 249 -- -- -- --- לאומש שריה עירול

 106 = == יה הי= שי- == קרַאמ רעב יל

 908 --- --- חד חד ךיח זה ַאנַא ץיישּפול
 806 -- == == == =- רתסא ץישּפיל
 888 -- -- == == --= -- עלָאר טיוועל

 278 -- -- -- .רֹד סורָאב ןָאסניוװעל

 154 -- עבויל טַאטשנעזייא- ןָאסניוװעל

 670 --- -=- היד חײח דוד וכדרמ רעווָאזַאמ

 401 = --- היא היה יחד = דור ןילכַאמ

 348 -- -- -- -- ןָאמָאלַאס ןילָאגרַאמ
 1202 = --- יי- ייד == םהרבוא קינטומ

 44/ == היי זיד יה == השמ ןיקטָאנ
 480 --- -- --- --- רשוא קושמטייווָאלָאס

 478 -- -- === == להווו ווָאקונשזָאּפַאס

 842 -- -- --- -- ףלָאוװ שרי ה ַאקָארָאפ

 411 -- -- -- -- -- עביול לַאדַארטס

 470 --- == היד זדח --- -- וזוב קַאוװיּפס

 404 -- לפמוג ןוא לדנעמ יקסלעזמו קס

 4581 -- -- -- ביול םייח יקסנַאנזָאּפ

 08 -- -- -- (חנ) לאויתוקי וינטרָאּפ

 969 - -- -- -- -- וכדרמ קחצי ןַָאזחסּפ

 407 = = ייד היד היד יד בקעי ןיקסעּפ
 878 --- = === חיח דידד חד די הרשו סקופו
 422 -- -- -- -- לארשי ן יקסווַאלפ
 871 --- === יה חחח יד = לשרעה ןַאהַאק

 11 -- -- -- רימידַאלױװ יקסווַאסָאק

 400 --- == זי זה זיי היה יי- דוד לעסַאק

 816 --- היה יי יה יה בקעי ןַאלּפַאק
 877 2 6 = === להנעמ ןַאסנעוװיק

 860 --- --- זיד ךײד יד לאיחי ןַאמלעמיק
 984 --- היד הדח היד היד יח םהרבוא ןיסיק
 807 -- -- == -- ןועמש וקסנַאוװעלק
 887 -- -- -- -- לאוחו דוד עזיוארק

 879 -- -- -- -- ןמלק ווָאקי נוװיּפָארק

 190 --- --- היה דוד ז- וטַאּפ 'רעמערק

 278 --- == ךחח היה חחח ךדח ארזע ןעזָאר
 4600 --- = יי הייד יי םהרבא םיובנעזַאר

 180 --- == הי- יי- == ענַא לַאמנעזָאר

 187 -- -- ירד לעוװַאּפ לָאמנעזָאר

 408 --- = ייה הי יי ןיוישירג יבר-בר
 881 --- --- ייד יד יי רתסא דניקסור
 288 --- -- - == == רָאמקירװ ןַאמלוש

 4419 --  ַאודַאנ ןוא לאומש קַאַּפו שימשי



 דנַאב רעטייווצ

 2/08 == == זייי הייד ייד זי לאוומשו רעלדַא

 81 --- היד זיד דוד דוד וצירוואמ ךעשזא

 400 = === היד חיה ךײד םנומגוז ַאלגיא

 8044 = === היד דוד דוד ביול שטיוועלגווא

 4584 --- עקנָארב ןיווא רָאטקויוװ יקסנווווא

 108 --- --- =י- ךיד ייד יד עזָאר רענכוויא

 187 -- -- -- .רד לָארַאק רעלגיואנייא

 444 -- -- הכרב ןוא הרוּפצ ןווטשנו ווא

 966 ------ -- -- סורָאב שטיווָארוסווא

 171 (ַאקנערָאלָאכ דוד) עשנ ווָארעסיא

 998 --- --- === זיה יי םלעהליוו ןעּפיא
 980 --- == זדה חד חד ולא עדרַאבעלא

 909 ,רד םלעהליוװ שמיווָארדנַאסקעלַא

 844 -- -- -- עלעביול יקצעונַאשלָא
 -שורטס עז -- םהרבא שורטס-רעממַא

 רעממַא
 496 --- יה היד ייד ז- הקבר ןַאמשנַא

 117 -- -- -- -- ףסוי שטיוווָאנָארַא

 010 --- --- זיד דד ךדד דוד דויד טסימוַאב

 418 --- === זייד דוד די .-- רעטלַא סאב
 498 --- -- -- -- םהרבא ןיוטשנטרָאב

 9008 = === יד ךיד היד יח שרעה סקוכב

 2104 = === יהי= זייי חידז ךיד יד עיסַא גוב

 897 --- === זדח היד היד יד קענַאי קַאליב

 1740 = == ייד זדד ז- לואומש קָאמשנוב

 809 --- === זה דדד דוד עשטוא וקסרוב

 984 --- קעשול ןווא קערוי ,עטוג) םענָאלב

 988 --- === יה יידז די ךיד לבו יל קנַאלב

 880 -- -- -- (עשַארבַא) םהרבוא םולב

 006 --- = יי יח דדדי הנו יי לאוימשו םוליב

 94/ = = יה היט דייד ןַאמפול ןַאמגרעב

 971 -- -- -- ןבואר) בקעי רענילרעב

 994 - - -- -- -- טהעבלַא קָאטשנרעב

 147 --- -- -- .רד לאומש שמי ווָאקרעב

 408 --- === ייז זי יח לאוומש רענקרעב

 457 - - השמ ןוא עלעזייר טַאטשנעקרעב

 1840 --- היה היה ךײד דוד .רד בקעוי סָארב

 140 -- -- -- .רדו ענַא רעלעה-עדייו רב
 409 --- ---- קעשַאטס ןיײטשטונַאילירב
 48'/ = = היי= ידז דשח השומ .גרעבדלָאג

 498 -- -- -- --.-- לקנַאו ןַאמדלָאג
 148 = ה-- היה זי= י-- ליואש ןַאמדלָאג
 949 -- -- -- -- ךענעה דימשדלָאג

 980 -- -- -- -- שריה טלַאטשעגמוג
 997 - - -- -- -- ץרעה יקסנעשולוג

 468 -- לרעּפ ןוא עקסוז יקסווָאגָאלג

 289 --- --ד דוד דדד יד השמ ןַאמרעביולג
 .רד טנומגיז ןַאמסקילג

 208 = = -יד יד == ובדרמ גוטרובעג
 404 --- יד דײד יד -- לארושיו רענטרעט
 948 = היה ייד יז = המלש ןיבורג

 870 = - 0 יי- יז י-ה == ביול ץלאזורג
 400 .- י- י- י- *- לקנַאװ ָאקשורג

 20: 2 יי א א ובא לארשו קַאלוי'רג
 809 --- === יז יד חד לשרעה םיובנירג
 417 0 0 ה/ הי די עיש דלַאווני רג
 404 -- -- -- עשטבָאט שטיווָארי ווַאד
 408 -0- ה-- היה י-- == קעוועפ יקסנוד
 200 --- היד דוד היד חד חסּפ רעוציבמעד
 881 -- יה יה יד ז-= = דוד גרעבכָאה

 488 -- -- -- -- רׂשזויל ןַאמקינָאה
 4040 --- זיה דוד יד י- לארשי ןַאמּפָאה
 908 -- -- -- -- הולדג המלשי רעליה

 89 - - --- --- --- .פָארּפ ןַאמבולל שרעה
 99 --- -- -- .רו המלש ןרָאהנעשרעה
 980 = 06 היה היה יד = ידע רענגַאוװ
 496 2 יי ייד יה == 'ו בררמ 'דנַאל וואול
 40 22- הי יי ייד = =- ריאמ רעסַאוו
 447 -- -- -- -- השמ םָארטשרעסַאװו
 488 = == == יד ייד יד ןמלק רענּפַאוװ
 498 --- --- ךײד ךײד דיד חד הויבצ סקַאוװ

 998 --- --- זיד זיד זי לדַארפ דנַאלייוו
 000 2 0 יה ייד == עשַארבַא רעטנייוו

 440 2 22 = ייד == קעונעב ןַאמצייוו
 189 -- -- -- -- ןימינב יקסיוָאריוו

 908 -- -- לשיג יקצולס-וקסוועי נשיונ
 980 -- -- -- --- ֿארַאלק שַאירַאכַאז

 180 --- -- --- לאוומש םהרבוא ץוז
 86 06 י-- היד זיד == ןושרג טרעכיז
 161 -- -- -- -- םייח ץנימרעבליז
 208 -- --- === חיד -- ןמלק ַאקנָאלעשז
 401 = י-ה דוד יד ײ- להעב טיורקלסַאט
 904 = היה היד דיד שד ןמלז גרעבנענעמ
 211 - - -- ריאמ לארשו םיובנענעט
 489 -- -- -- -- לדנעמ ביוטלקרעט

 405 -- -- -- עקטוג יקסווָארָאווַאי
 406 -- -- -- -- קעדַא שטיוװעלעקנַאי
 112 ---- -- -- ףסוי שטיוועלעקנַאו
 88 = זה זיד חד ךיח .רד סירָאב עּפָאו

 168 -- -- --- עדלָאנ שטיווָאבוקַאו

 9816 -- -- -- -- לארש יקסווָאנַארַאו

 809 ------ זי יד קעלוי רעזיוהגנוי
 406 --- = -- -- םורֿפא שטייווװעקשו ו
 199 --- --- עביל ןוא וכדרמ ווָארעזוװעי

 עטנ ווָארעפיא עז -- דוד ָאקנעדָאלָאכ
 908 --- = == ייד ד-- םהרבאא קי ניָאווכ
 904 ------ -- -- עיש יקסווָאטסנָאשזכ
 406 היה היד יד -- םוחנ יקצוונלעומכ
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 היד היד יה יה ד= קעונעב ץושווול

 היד יד --= = לארשו ןווטשנעטכיל

 הרש ןוא .רד היעשי יקסווָאּפול

 ר א א דוד ףסוי ץישּפול

 טיי א א א לאומש ןַאמהעל

 = יי א א א לשירעיה וועל

 = יי א ר א ןושרג ןיוועל

 = יי א א א רעזיול ןיוועל

 היה דוד יד == םַאיליוװ גרעבנעווועל

 היד יה יד =-- ןוועמש יקסווָאנילַאמ

 -- -- .רח רעדנַאפקעלַא סילָאגרַאמ

 ה היד יה == ףסוו רעלַאשנעגרַאמ

 היה יד -= עפעטס ןוא םייח ץירָאמ

 יי יי א אי יא ,רד ױנ לויימ

 טי א ר א ר רב ץרּפ ןיסקיומ

 ר ר א לארשיי ןַאמלשוימ

 ןָאעל ןַאסלעבומ

 יי ר א לוארשיי םָארגלוימ

 תהי הק ייד שמ שש לקַיַאי ןָאסלעדנעמ

 היד דוד ח= -= רואמ ןייטשלעמרעמ

 היד דוד דוד == .עונָאס וקסדו רגָאװוָאנ

 היה היי ךדיש החחה הש המלש יקסווָאקמַאנ

 הי זייי היי יש ךורב שטיוועקטונ

 א ר ר ר טא ראו יי לאוו חוו ןַאמיונ

 היד היד היה ייד יד ח= עשוהו רעקענ
 -- -= רעזיול לאומש יקסווָאדַאס

 היד דוד ײ- -- לדוו וקסוװועשטַאכָאס

 -- -- -= .רד ָאטָא רעדנַאמַאלַאס

 טי ירא א א קחצוי רעצינּפָאטס

 היד = == -- ןמלז ו!קסוװעשַאטס

 זיה ה= = םהרבא רעמומַא-שורמס

 יי א א א ר םוחנ לַאגעס

 היד דוד ד-- -= עולָא שטויוװָאלַאגעפ

 ןוא היעש ,רעזייל שטיווָאלַאגעס

 היה זיד יד ךחז טסטר=י =-- לֹומלעוװ

 היה ךוד חיה == בוול םהובא ןיקשע

 יי א א א ראה רייאמ ןיקמע

 היד היה שיח == .רד קוזוװא קישיקלע

 טא א א הקבר ןייטשּפע

 יי ר א א רוה המלש ווַאּפ

 םהרבוא ךָאּפ

 לשרעה יקסרָאסעסָאּפ

 תהיה תהחח דחח חחלש די המלש יקסווָאּפָאּפ

 קשה היי תיהש תחת היה שי םולשי ץרָאּפָאּפ

 יש זייי שיח הייק שי וצירואמ רעיּפַאּפ

 -- עינער ןוא .רד םויח ץושזיּפ

 -- ןבואר םהרבוא שטיוװעסוקניּפ

 היד דוד ךי= --+ .רֹד בקעו רענוטסיּפ

 יי יא ר א ר א ךורב ץלעּפ
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217 
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248 
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200 
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278 

 טעג

207 

 461 -- -- -- השמ רעזַאלג- ןַאמוצלעּפ

 481 = יי זיי חשש יה == דוד ןַאמלרעּפ

 407 = היד הי- שיח יי- = ךלמ ןַאמלרעּפ

 286 -- == היד ייד זיה == עשווהוי עלרעּפ

 1144 = == יח יה == ובדרמ ןַאמגוופ

 2802 = --- =י= יי- םהרבוא רעיניופ

 77 -- == == == == .רד ןָאעל רעניײֿפ
 4/40 --- = ךי= יח די לקסַאב ףַאזַאלופ

 2048 -- -- -- -- ריאמ ומי ו רקלקני פז

 402 לשרעה ןוא ןימינב םיומנעמיולפ

 194 -- -- -- .רד עוש וולברעטסנעפ

 40/1 = הי היה יי= י- לביול ןַאמדוי'רפ

 468 --- === הי- זד- = ןמלז ךירדירפ

 2440 --- הי- היי יי- = עבַא גרעבדיורֿפ

 818 --- === י-ה י= == לשורעה ןַאמיירפ

 399 -- -- -- -- לאורבג ףרָאדשירּפ

 149 -- -- == == .רד ןַאמּפול רעבמָאצ

 4240 = ה-= היה יי י- ַאלעב גַאמווצ

 418 = --= היה יש ה- לשרעה .ַאנוצ

 4840 --- --= זי-= ששה הי= = ףסוי רעלעצ

 199 -- -- -- ןמלק רעכַאמנשַאטַאק

 215 -- -- פוקרַאמ ןווא הרש ןַאווסַאק

 74 ַאטרעב ןוא םהרבא יקסנַאלעטסַאק

 448 --- === == -- רעדויירב וקסנירטסָאק

 4068 = ז--= חייי הדיש היה יש = הי עש ץַאק

 400 -- -- -- ןוושומשו וקסווָארעשַאק

 481 = --- == חיה זיד = השמ ןַאמפיוק

 490 -- -- -- -- לאימחרי ןישסוק

 487 -- -- -- טנומגיז ַאוװטַאּפָארוק

 847 -- -- לאיחי ןווא רכששו לַאניק

 280 -- ַאװע ןוא ןַאמרעה םיובשריק

 61 = היה יי שיי= תיה רעוָאל גָאלק
 489 --- --- --- = == לאכיומ ישייפפעלק

 4500 = == יה הי- -- = לבייל שרעק

 288 -- -- -- --- יאנוי נח וקסרוַאמַארק

 404 -- -- -- -- לאומש ןַאמויורק

 888 = --- ייד זי= = = שרעה קורק

 248 = == יי י- = לטָאמ רעמערק

 284 -- -- -- ץעשוהי שטיווָאניבַאר

 250 -- -- -- קושטשלוו שטיווָאנובַאר

 374 עלעבייל ןוא לעוולעװװ יקסווָאזָאר

 466 = -י- היי ייד = קחצי רעב ןעזָאר

 409 --- --- === זי- = הרש םיובנעזַאר

 817 -- -- == -- םההבוא טַאלבנעזָאר

 (עינַאמ) םירמ םייומלעגי ז- ןעזָאר
 20/ = ה-= החי היי היחש היימיש שיש שיש

 301 קעמַאס ןװא בייל בקעי לַאטנעזָאר

 816 -- -- -- בוול קיצוא דלעֿפנעזַָאר

 1864 0 הי- == היה === הֹנוי דלײשטָאר

 284 --- -- -- -- --= םההמא ןַאּפשטַאר



 4744 --- === == == == קוצוווא לעבויטש 408 -- -- -- לארשו שטיוָאנַאמָאר

 477 --- -- --- -- לעסרַאמ רעלו םנוומשי 240 = --- זי יייה יי= ךידד ייד ףסוי ץַאה

 1240 --- === זיד זה דוד םיסקַאומ ן'רעטש -נשַאמַאק עז --- ןמלק ןיוטשניבור
 411 = י-ה זיי יה יד דיה האל ןַאמפייש ןמלק רעכַאמ

 801 -- -- -- םורמ רעטוופ- ןַאמפיש 808 --- יה ייד ךדד ייד םייח יקפווַאדור

 900 == = == זייי הייד זי ביוול סערפוש 419 = = -= היה יי הי ךענעה סור

 969 -- -- -- לדוי ןרהא ןַאמקַאילש 948 --- --- יד חד יד ןויצ-ןב רענייר

 860 --- --- --- לאוומש םהרבוא לימדיונש 1981 -- -- -- -- הקבר רתסא רעמכור

 890 י-- --- היד ךיד יד יא דוד רעדיונ 98 = יה היד יד ךײד ךיה ַאלעב ָאריוּפַאש

 908 --- --- == --= -=- לאונמע רערעש 410 -- -- -- המלש ןוא ריאמ ץרַאוװש

 2460 = == היי ייד ייד ףסו וי שזַאלקש 200 --- -- === חד חד קעלומש ץרַאװוװשי
 109 --- -- -- -- .רֹד קירנעה 'רעביורש 404 --- === -== = == = לרַאש ץילו שי

 ִש 8 ש
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 .עבַאגסױא רעד רַאפ רערעייטשייב ןופ המישר
 יי ןטסידנוב תורוד

 -געמ ןעגנורעייטשייב ערעייז טימ ןבָאה םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא לָאצ ַא

 ָאד ןביג רימ .סעיפַארגָאיב רעדנעב ייווצ יד ןבעגוצסיױרַא טכַאמעג ךעל

 :(ןעגנורעייטשייב יד ןופ ךיוה רעד טיול ייר יד) ןעמענ ערעייז

 ,םיורגלימ לארשי טזָאלעגרעביא טָאה'ס סָאװ ,השורי רעד ןופ

 .שטיװָארוסיײא סירָאב טזָאלעגרעביא טָאה'ס סָאװ ,השורי רעד ןופ

 .רעסַאװ ריאמ טזָאלעגרעביא טָאה'ס סָאװ ,השורי רעד ןופ

 .סעלעשזדנַא-סָאל ,ירשָא .מ .ש ךרוד

 .קרָאי-וינ ,דנַאלייו ןמלז

 ,דנָאפ-לרַאק ,ּפ
 ,קרָאי-וינ ,גניר-רעטעברַא 611 שטנערב
 ,קרָאי-וינ ,ןיקצַאש .,י

 .(ןיבור שזדרָאשזד) .וי .וװ .ג .ל .יא טנעמטרַאּפעד ןֹוַאט וװָא טוַא קוָאלק

 .עילַארטסיױא ,ןרובלעמ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 .ןָאינוי סרעקיעמטסיעוו ןוא סערד דראָאב טניָאשזד רעקרָאיזוינ

 וי .וװ .נ .ל ,יא 99 לַאקָאל
 ..וי .וװ .ג ,ל .יא 105 לַאקָאל

 .(רעלימ .בַא) ןָאיני-דעטײמַאגלַאמַא דראָאב-טניָאשזד רעקרָאי-וינ

 ,קרָאי-וינ ,ןָאסמַארבַא .א .ה
 ,קרָאי-וינ ,ןַאמקרעב לבייל

 .קרָאי-וינ ,גניר-רעטעברַא 313 שטנערב-רעטלַא-ךילרע

 ,ָאגַאקיש ,ןייטש ,מ ,ל

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ ןופ ןטסידנוב
 ,קרָאי-וינ ,ןעהָאק ןַאמייה
 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,קעטסראּפַאנ לווייפ םייח
 .ַאנַאידניא ,דנאמעה ,רעדיינש .ה

 יה .ףַארב לרעב דובכל ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןטסידנוב ןופ
 הי ,קרָאי-וינ ,שטיװָאדיװַאד ןועמש
 ,ָאגַאקיש ,ןַאמלָאװ .ס

 .קרָאי-וינ ,ילַאיב לאכימ
 ,קרָאי-וינ ,לירעבע .י

 .קרָאי-וינ ,גרעבדלָאג רסיא
 ,קרָאיזוינ ,ןיקלע לדנעמ

 ,קרָאי-וינ ,ןַאמרעב אלעב

 .קרָאי-וינ ,ןָאסלעדנעמ ריאמ

 | .קרָאי-וינ ,אדראבעלא ,מ

 : וו .ַאנַאידניא ,דנָאמעה ,סקוב .ח

 | יי ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןייטשלעדע יכדרמ
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 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,רעייג עיטָאמ
 ,עינרָאפילַאק ,לָאּפָאטסַאבעס ,ךייר ַאטינַא
 ,קרָאי-וינ ,ָאקמיב לשיפ

 ,קרָאי-וינ ,ןַאמרעדעּפ לאפר
 ,קרָאי-וינ ,אקלאס לארשי
 . ,קרָאי-וינ ,רַאלָאטס םַארבַא
 ,קרָאי-וינ ,ןַאמרוטַאנ קחצי
 ,קרָאי-וינ ,רענָאדָא ,מ
 ,קרָאייינ ,ןהיק .א
 ,קרָאי-וינ ,טוהרעגניפ .מ
 ,קרָאי-וינ ,שטיוועירוא ןמלז

 ,ןָאטגנישַאװ ,ןַאמסקילג ישזעי .רד
 ,ירוזימ ,יטיס סעזנעק ,קַאטסָאש
 .ַאּפ ,עיפלעדַאליפ ,סילָאגרַאמ .ס יורפ

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,םיובלעגיז םהרבא

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,דארג .מ

 ,טוקיטענָאק ,טרָאּפשזדירב ,רענייוו ןתנ
 ,סעלעשזדנַא סָאל ,גניר-רעטעברַא 443 שטנערב
 ..שזד ,ַאטנַאלטַא ,גניר-רעטעברַא .ב 207 ןוא 207 שטנערב
 ,,שזד .נ ,ןָאסרעטעּפ ,ןַאגָאק .ד
 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,לעּפַא עקסָאי
 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,רעביירט ריאמ

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןַאמצריוװעג קעינעב
 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,עסַאפ עטונ
 ,קרָאי-וינ ,ןילבמעד .ב

 ,קרָאי-וינ ,יקסניּפמעק ללה

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ףַארב לרעב
 ..ַאּפ ,עיפלעדַאליפ ,ָאריּפַאש .א .מ
 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ינדערש עיש

 -  ;ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,קעדוד ןמלז
 ..נָאק ,ירובעטאוו ,גניר-רעטעברַא 26 שטנערב
 ,,שזד .נ ,ןָאסרעטעּפ ,גניר-רעטעברַא 804 שטנערב-ןעיורפ
 ..ַאֹפ ,גרובסטיּפ ,גניר-רעטעברַא 104 שטנערב
 ..שזד .נ ,קרַאּפ דנַאליײה ,גניר-רעטעברַא 208 שטנערב
 | ,קרָאי-וינ ,סובירק לאיחי
 ,ירוזימ ,יטיס סעזנעק ,קינעקוס .א

529 



 עיצַאינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רערעייטשייב-םירכח יד ןופ המישר

524 

 עקיסקעמ ןיא

 שַאירַאכַאז ,י ,י

 לעזיימ ,ט

 ןייטשנירג .ה

 ןייטשנירג השמ

 דניקלעב .ח

 לַאטשירק .י

 רָאשזעי ,ש

 לַאטנעװעל ,ל4,י

 ןַאמטוג .פ ר"ד

 גרעבנעטָאר .י

 קישּפַאש ,י

 יקסווַאשרַאװ ,י

 דלעפסייוו .ר

 סקא .נ

 תפצ .,ש

 ןעזייא .י

 ןָאזדיװַאד .ז

 יקצילשיוו .ש

 קעלַאג ,מ

 ןַאמדרעּפ .מ

 רעטפעה .י

 ַארוגָאנָאװרעשט ,ז

 ןאמייש .ש



 "טייצ רעזנוא , גַאלרַאפ

 ,ןלוּפ -- קנורט י , יפ יפ

 ,ןליוּפ -- קנורט .י , צ יא

 ,ןלױּפ -- קנורט .י 5 יצ

0 

 9200 -- -- -- -- ןטייז 252 ,1 דנַאב

 2450 -- -- -- -- ןטייז 218 ,11 דנַאב

 2,50 -- -- -- -- ןטייז 288 ,111 דנַאב

 ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 204 ,זצ דנַאב ,ןליױּפ --- קנורט .י .י

 2400 -- -- יה זיי זי זיי יז יז זה יד יד -- רעדליב

 200 -- -- -- -- ןטייז 208 ,ץ דנַאב ,ןליױּפ --- קנורט .י .י

 4 ,טסקעט ןטייז 244 ,ץז דנַאב ,ןלױּפ -- קנורט .י .י

 2400 = -- יי זיי יי יי היה יז יד יד ח= רעדליב ןטייז

 5 ,טסקעט ןטייז 280 ,טזז דנַאב ,ןליױּפ -- קנורט .י ,י

 2,400 -- == = יה יה ייד יה יד ז- רעדליב ןטייז

 טסקעט ןטייז 592 ,טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד -- ץרעה .ש .י

 2450 = = יי יה יז היי יי היה הוד יח רעדליב ןטייז 8

 200 -- -- ןטייז 262 ,עניַארקוא ןיא ןדיי יד -- ץרעה .ש ,י

 ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 122 ,טרעקעל שריה -- ץרעה .ש .י

 1 ,50 = = = היי ייד יי יי היי ידי יחד היד היד יי רעדליב

 ןטייז 386 ,ְרָאי ןופ ףיול ןיא -- ןַאמרעב עקשטעבייל
 2450 = == == == == == -- =- רעדליב 28 ,טסקעט

 2,000 -- רעדליב ןטייז 9 ,טסקעט ןטייז 408 --- ךוב-םיובלעגיז



 "טייצ רעזנוא, גַאלרַאפ

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי 5 --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב
 2,50 --  -- -- -- רעדליב ןטייז 24 טסקעט ןטייז 500 |

 בקעי ,רד ,רעלהַאמ .ר .רד ,סענעמ .א) ןלוּפ ןיא ןדיי יד
 ןסיורג ןופ ןטלַאּפש 920 (ןַאמלוש ,וו ,יקצַאש

 5400 = -- == יה יי יז ייד יה = = ש-= =- -- טַאמרָאפ

 200 -- -- -- רעדליב ןטייז 11 ,טסקעט ןטייז 436 --- ידַאקרַא

 -רעטנוא ןופ םיטש יד -- ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא
 3,00 ---רעדליב ןטייז 6 ;טסקעט ןטייז 242 ,דנוב ןשידרע

 2,00 ---רעדליב ןטייז 6 ,טסקעט ןטייז 267 --- םעדעמ רימידַאלװ

 3,50 ---רעדליב ןטייז 5 ,טסקעט ןטייז 492 --- ןָאסלעדנעמ המלש

 4.00 --רעדליב יז 16 ,טסקעט ןטייז 472 --- ךוב-רעטלַא-ךילרע

 3400 -- י-ה יד יד יד = ןטייז 326 ,עקטַאלז --- ןיקסָאר םירמ

 ,טסקעט ןטייז 480 דנַאב רעטשרע -- ןטסידנוב תורוד
 177 ,טסקעט ןטַײז 528 דנַאב רעטייווצ ;רעדליּב 9
 00 --- ןעמַאזוצ יי יי א יא רעדליב

 צ ןדנעוו ךיז ןעגנולעטשַאב טימ

 יתסו8ס טאֿפפמ דזפתוז

/5166 7810 889 25 

 זוּסִש ץסזא 21, א. ץ,










